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I.  WYMAGANIA OGÓLNE 

 
 

1.  WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych z „Rozbiórką budynku byłego internatu 6-4 Ośrodka Szkolenia i Wy-
chowania w Trzebini, ul. Lipcowa 50". 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (ST)  jest  stosowana,  jako  dokument  przetargowy  i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.  
Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na systemy i materiały z podaniem producen-
ta należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady Prawo Zamówień Publicznych a zwłasz-
cza art. 29 do 31. Oznacza to, że wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w doku-
mentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich, równoważnych parametrów technicznych z za-
pewnieniem uzyskania wszystkich ewentualnie wymaganych uzgodnień. Odstępstwa od  wymagań  
podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w przypadkach małych prostych ro-
bot i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których  istnieje  pewność,  że  podsta-
wowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświad-
czenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Charakterystyka obiektu i ogólny zakres robót objętych ST 
 
Charakterystyka obiektu: 
Budynek przeznaczony do rozbiórki to obiekt dawnego internatu. Zlokalizowany jest na dz. ew. nr 
94/51 obr. Trzebionka, gm. Trzebinia-miasto, przy ul. Lipcowej 50 w Trzebini.  
Budynek o wymiarach 40,2 x 12,5 m i wysokości nad poziomem terenu ok. 7,8 m.  
Budynek wzniesiony w 1994 r.  
Najmniejsza odległość obiektu od granicy działki wynosi 7,3 m a od sąsiednich budynków ok. 10,2 m 
oraz 10,7 m. Obiekt jest wolnostojący, z przylegającą od strony północnej zdylatowaną przewiązką o 
wymiarach ok. 6 x 8m, będącą częścią sąsiedniego budynku i stykającą się z przedmiotowym budyn-
kiem w poziomie 1. piętra w środkowej części budynku. Od strony południowej w odległości 4,2m od 
budynku znajduje się skarpa o wysokości 2 m.   
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z wykorzystaniem elementów prefabryko-
wanych typu „Berlin”. Obiekt jest w całości podpiwniczony, trzykondygnacyjny (piwnica, parter, 1. 
piętro). Zagłębienie piwnicy w gruncie wynosi ok. 1,8 m. Ławy fundamentowe żelbetowe z betonu 
żwirowego zwykłego. Mury podziemia w większości betonowe lub wykonane z cegły ceramicznej 
pełnej na zaprawie cementowej, otynkowane i zaizolowane lepikiem smołowym.  Ściany zewnętrzne 
parteru i 1. piętra murowane na zaprawie cementowo-wapiennej z bloczków PGS, pustaka ceramicz-
nego MAX oraz cegły pełnej, od zewnątrz ocieplone w technologii lekkiej suchej wełną mineralną gr. 
5 cm i obłożone blachą trapezową T-50, od wewnątrz tynkowane, o łącznej grubości 41 cm. Ściany 
wewnętrzne nośne z cegły pełnej i bloczków PGS, obustronnie tynkowane, o łącznej grubości 26 cm. 
Ściany działowe z cegły pełnej i cegły kratówki, obustronnie tynkowane, o łącznej grubości 15 cm. W 
pomieszczeniach sanitarnych ściany licowane płytkami ceramicznymi. Słupy żelbetowe. Posadzka na 
gruncie w piwnicy betonowa. Stropy żelbetowe typu „Żerań” oparte na belkach żelbetowych, o łącz-
nej grubości z warstwami wykończeniowymi 37 cm. Stropodach płaski z płyt żelbetowych typu „Że-
rań” grubości 24 cm, wentylowany, ocieplony, pokrycie wykonane z papy ułożonej na płytach żużlo-
betonowych. Schody żelbetowe. Posadzki w wiatrołapie oraz sanitariatach wykonane z płytek terako-
towych szkliwionych. W holu wejściowym oraz klatce schodowej posadzka wykonana z lastriko. W 
pomieszczeniach biurowych, socjalnych, korytarzach i pokojach mieszkalnych wykładzina PCV. Stolar-
ka okienna drewniana. Drzwi wewnętrzne drewniane, płycinowe i stalowe. Budynek posiada instala-
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cję wodno-kanalizacyjną, kanalizacji deszczowej, hydrantową, C.O., elektryczną, telefoniczną i od-
gromową.  
 
Długość budynku: 40 m 
Szerokość budynku: 12 m 
Wysokość nad poziomem terenu: 7,8 m 
Powierzchnia zabudowy: 480 m2 
Powierzchnia użytkowa: 1150 m2 
Kubatura: 4800 m3 
Ilość kondygnacji: 3 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowla-
nych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) tj.: 

- Zabezpieczenie terenu rozbiórki, 
- Likwidacja przyłącza energetycznego, wod.-kan., telekomunikacyjnego, C.O. oraz zabezpie-

czenie sieci kanalizacji deszczowej, 
- Demontaże wewnętrznego wyposażenia budynku wraz z utylizacją wyposażenia, 
- Usuwanie warstw posadzkowych, 
- Demontaże oblicowania ścian zewnętrznych, 
- Rozbiórka pokrycia dachu z papy, 
- Rozbiórka konstrukcji stropodachu, 
- Rozbiórka stropów, 
- Wyburzenie ścian budynku, 
- Skucie posadzek, 
- Rozbiórka fundamentów, 
- Rozbiórka opaski wokół budynku,  
- Wywóz i utylizacja: gruzu ceglanego i betonowego, styropianu i wełny mineralnej, odpadów 

poremontowych, 
- Wywóz i utylizacja złomu, 
- Niwelacja i uporządkowanie terenu po wykonaniu rozbiórek obiektów. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o:  
1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty 
i dach. 
1.4.3. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na prze-
budowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.4. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konser-
wacji. 
1.4.5. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane 
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznacze-
niem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a 
także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
1.4.6. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budow-
lane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.7. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł 
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prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rze-
czowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych. 
1.4.8. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwier-
dzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.9. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 
1.4.10. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
1.4.11. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ogra-
niczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
1.4.12. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za okre-
ślone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
1.4.13. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmia-
rów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
1.4.14. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak rów-
nież różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.4.15. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczal-
nymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.16. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania 
i przekazania do eksploatacji. 
1.4.17. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aproba-
tach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budo-
wy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować 
w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie 
trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej (gdy dotyczy), 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm doty-
czących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przy-
czyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
b) możliwością powstania pożaru. 
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1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymy-
wać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produk-
cyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojaz-
dach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabez-
pieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spo-
wodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
1.5.5.Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
1.5.6. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie grun-
tu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 
będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora nadzoru. Wykonawca usunie na własny koszt uszkodzenia dróg będących własnością Za-
mawiającego powstałych podczas prowadzenia robót. 
1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pra-
cy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wy-
magań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budo-
wie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie pod-
legają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.8. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.5.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod 
i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2.  MATERIAŁY 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi szczegółowe informacje dotyczące odpowiednie aprobaty tech-
niczne do zatwierdzenia przez inwestora. 
 
2.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, 
w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 
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i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów 
będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

3.  SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzyst-
nego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, pro-
gramie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzo-
ru. 

4.  TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
w umowie. 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopusz-
czone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszel-
kie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
4.2. Certyfikaty i deklaracje 
Inwestor może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
2. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
· Polską Normą lub 
· aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 
są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia do-
starczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Podstawowym  aktem  prawnym  określającym  standardy  techniczne  jakim  powinny  odpowiadać  
zrealizowane roboty budowlane jest Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002  
roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.  
U.  Nr  75,  poz.  690  z  późn.  zm.  ).  Przystąpienie  do  realizacji  prac  budowlanych  możliwe  będzie                  
po  zapewnieniu  bezpieczeństwa  uczestnikom  procesu  budowlanego.  Podstawowe  zasady,  któ-
rych należy przestrzegać określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 
2003 r. Nr  47, poz. 401 ).  Wykonawca  jest odpowiedzialny za  prowadzenie robót zgodnie z umową  
oraz  za jakość zastosowanych  materiałów i wykonywanych robót,  za  ich zgodność z przedmiarem 
robót, wymaganiami  ST  oraz  poleceniami  Zamawiającego.  Wykonawca  oznaczy  teren  robót  w  
sposób określony przepisami, zapewni bezpieczeństwo pracowników jak i osób postronnych. 
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6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby  osiągnąć  
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów.  
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli  gwarantujący  wykonanie  robót  przy  zachowa-
niu wymaganej przez Zamawiającego jakości. 
6.2. Kontrole prowadzone przez Zamawiającego 
Do  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia  Zamawiający  uprawniony  jest  do  dokonywania  kon-
troli. Zapewniona  mu będzie ze  strony  Wykonawcy  wszelka potrzebna do tego pomoc.  Wszystkie  
roboty ulegające  zakryciu  podlegają  dokonaniu  odbioru  częściowego  przez  Zamawiającego  (w  
terminie ustalonym  z  nim)  po  ich zgłoszeniu przez  Wykonawcę  wpisem  w  Dziennik Budowy  
(wewnętrznym),  który musi  znajdować  się  na  terenie  robót.  Niezachowanie  tego  warunku  upo-
ważnia  Zamawiającego do przerwania robót na koszt i ze skutkami wynikającymi z tego dla Wyko-
nawcy.  
6.3. Certyfikaty i deklaracje 
Zamawiający  zezwoli  na  użycie  tylko  tych  materiałów,  które  są  dopuszczone  do  stosowania                    
w  budownictwie  na  podstawie  ustawy  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  „O  wyrobach  budowlanych”                    
i posiadających:   
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi  
określonymi  na  podstawie  polskich  Norm  lub  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów                    
i dokumentów technicznych,  
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Polską Normą Przenoszącą Normy  
Zharmonizowane,  
- aprobatę techniczną w wypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.4. Dokumenty budowy 
Na  wykonanie  robót  objętych  zamówieniem  nie  jest  wymagane  pozwolenie  na  budowę  wobec 
powyższego  nie wymaga się prowadzenia dziennika budowy  jako  takiego – Wykonawca dostarczy  
Dziennik Budowy wewnętrzny. W trakcie robót Wykonawca winien zgromadzić dokumenty:  
- protokół przekazania terenu budowy,  
- Dziennik Budowy (wewn.)  
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne (jeśli potrzebne)  
- protokół odbioru robót,  
- atesty, certyfikaty, instrukcje obsługi i gwarancje na urządzenia montowane podczas budowy. 
- potwierdzenia utylizacji odpadów na atestowanych wysypiskach   
6.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio  zabez-
pieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe od-
tworzenie  w  formie  przewidzianej  prawem.  Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostęp-
ne i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7.  OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót. Obmiaru robót dokonuje Wy-
konawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
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8.  ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy od-
biorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakre-
su (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy (wewnętrznym -w przypadku robót 
budowlanych, przy których nie jest wymagane prowadzenie urzędowego dziennika budowy) . Odbiór 
ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspek-
tora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykona-
nia robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się 
z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz od-
biorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynno-
ści i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej doku-
mentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploa-
tacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru usta-
lonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 
2. Dokumentacje robót ulegających zakryciu, 
3. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełnia-
jące będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne 
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszyst-
kie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i 
w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, 
magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, wartość pracy sprzętu wraz z 
narzutami, koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
-podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Ustawy 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 

późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 j.t.). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 

47, poz. 1229). 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 

2086). 
 
10.2. Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 
poz. 1779). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, za-
kresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogól-
nych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczą-
cej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót bu-
dowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklaro-
wania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, 
poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawia-
jącego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042) 

 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Ar-
kady, Warszawa 1989-1990. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, War-
szawa 2003. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo- Rozwojo-
wy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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II.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót przygotowawczych i rozbiórkowych związanych z „Wyburzeniem budynku nr 1 i bu-
dynku nr 2 w 6-4 Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Trzebini, ul. Lipcowa 50". 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 

- Zabezpieczenie terenu rozbiórki, 
- Likwidacja przyłącza energetycznego, wod.-kan., telekomunikacyjnego, C.O. oraz zabezpie-

czenie sieci kanalizacji deszczowej, 
- Demontaże wewnętrznego wyposażenia budynku wraz z utylizacją wyposażenia, 
- Usuwanie warstw posadzkowych, 
- Demontaże oblicowania ścian zewnętrznych, 
- Rozbiórka pokrycia dachu z papy, 
- Rozbiórka konstrukcji stropodachu, 
- Rozbiórka stropów, 
- Wyburzenie ścian budynku, 
- Skucie posadzek, 
- Rozbiórka fundamentów, 
- Rozbiórka opaski wokół budynku,  
- Wywóz i utylizacja: gruzu ceglanego i betonowego, styropianu i wełny mineralnej, odpadów 

poremontowych, 
- Wywóz i utylizacja złomu, 
- Niwelacja i uporządkowanie terenu po wykonaniu rozbiórek obiektów. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją pro-
jektową, SST i poleceniami Inżyniera.  
2. Materiały 
2.1. Dla robót materiały nie występują. 
3. Sprzęt 
3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt zaakceptowany przez Zamawiającego. 
4. Transport 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
–     teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
– zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną 
i wodnokanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 
5.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. 
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
6. Kontrola jakości robót 

ST-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE  
I DEMONTAŻOWE 
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Wymagania dla robót rozbiórkowych podano jak wyżej. 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
– Rozbiórki elementów – [mb], [m2] [m3], [szt.]  
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte zakresem zadania podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z w/w wymaganiami i odebrane przez Inżyniera mierzone w 
jednostkach podanych w punkcie 7. 
10. Uwagi szczegółowe 
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier. 
10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera. 
10.3. Rodzaj gruntu stosowany do zasypek oraz niwelacji terenu wymaga akceptacji przez Inżyniera. 
 


