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1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót wyburzeniowych i rozbiórkowych realizowanych dla 

zadnia pn.:  
REMONT BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO STADIONU MIEJSKIEGO W OPOLU Z 

ELEMENTAMI TERMOMODERNIZACJI-OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ 

WRAZ Z REALIZACJĄ. 
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wyburzeniowych i rozbiórkowych obiektów budowlanych 

kubaturowych i elementów konstrukcji. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

rozbiórkowych i demontażowych w czasie remontu oraz przebudowy obiektu i obejmuje: 

 Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych i okiennych, 

 Odbicie tynków zewnętrznych i wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na 

ścianach, 

 Rozebranie i  demontaż pokrycia dachowego, 

 Demontaż istniejących balustrad schodowych i loggi, 

 Demontaż istniejących schodów terenowych, 

 Demontaż okładziny elewacyjnej, 

 Demontaż warstw posadzkowych z loggi, 

 Demontaż wykładzin podłogowych, 

 Demontaż wszystkich elementów znajdujących się na elewacjach, 

 Demontaż istniejących obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. 

oraz wszelkich innych nie wymienionych w niniejszej specyfikacji, a określonych w projekcie 

budowlanym. 

 

Wyszczególnienie czynności: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 wewnętrzny transport poziomy i pionowy na potrzebne odległości w poziomie i na 

potrzebną wysokość (kondygnację), narzędzi, lin zabezpieczających i wszelkiego 

drobnego sprzętu pomocniczego, 

 segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń uzyskanych z rozbiórki 

elementów budynku (budowli) oraz materiałów rusztowaniowych, pomostów, 

stemplowań itp. w obrębie strefy obiektu podlegającego remontowi, 

 obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

 utrzymanie w porządku stanowiska roboczego, 

 wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, 

 wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowisku roboczym oraz wokół 

bezpośredniej strefy przyobiektowej, 

 uprzątniecie placu (strefy) budowy (rozbiórki), 

 wywóz gruzu na odległość ok. 20 km i utylizacja gruzu. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami                   

i wytycznymi, a niektóre z nich określone są w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania                 

i odbioru robót budowlanych.  
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność                      

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.2. 

 

1.6. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wyszczególnione są w ogólnej specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w OST „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

2.1. 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 i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy                         

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Powyższe dotyczy rusztowań i 

zabezpieczenia podczas rozbiórek oraz drabin i lin stalowych. 

 

2.2. Zasady postępowania z gruzem 

Gruz uzyskany przy wykonywaniu rozbiórek może być przez Wykonawcę 

zpryzmowany a następnie sukcesywnie zgodnie z planem organizacji robót wywożony na 

wysypisko i do utylizacji odpadów na odległość do 20 km. Gruz i materiały pozyskane z 

rozbiórek mogą być za zgodą Inspektora nadzoru czasowo pozostawione na terenie budowy, 

np. w przypadku przymarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego 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 lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

nadzoru kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 

gdzie jest to wymagane przepisami. 

Przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może 

być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 
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nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru 

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

 

3.2. Sprzęt do robót rozbiórkowych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót rozbiórkowych obiektów 

kubaturowych  powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 

 rozbiórek ( młoty pneumatyczne, wiertarki mechaniczne itp.), 

 przemieszczania gruzu (rynny do gruzu, itp.), 

 transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

 rozbiórek ręcznych (łomy kilofy, oskardy, łopaty, szufle wiadra, taczki, piły do metalu                    

i drewna, wciągarki ręczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty 

wewnętrzne), 

 rozbiórek mechanicznych (młoty pneumatyczne, Bosch , Hilti , piły do ciecia betonu) 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w OST „Wymagania 

ogólne” pkt 4. 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i bezpieczeństwa przewożonych 

materiałów (gruzu). Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie               

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru               

w terminie przewidzianym w umowie. 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 dopuszczone przez Inspektora nadzoru 

pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy. 

 

4.2. Transport gruzu 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 

kategorii gruzu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości 

transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do 

wydajności sprzętu stosowanego do przewozu gruntu na wysypisko i do utylizacji. 

Pozostawia się wykonawcy możliwość wariantowego określenia środków transportu gruzu 

oraz załadunku i wyładunku na wysypisku w odl. do 20 km. Zwiększenie odległości 

transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 

dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 

wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
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projektową, bądź wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru. Wykonawca przed przystąpieniem do robót na danym odcinku sporządzi w ramach 

ceny za roboty przygotowawcze, dokumentację fotograficzną obiektów w pasie robót z 

adresem obiektu  i krótkim opisem stanu technicznego ze szczegółowym uwzględnieniem 

istniejących uszkodzeń i pęknięć. 

 

5.2 Prace pomiarowe 

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 

obowiązków Wykonawcy. 

 

5.3. Wykonanie robót rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe obejmują usuniecie z terenu budowy wszystkich elementów 

wymienionych w pkt 1.1. i 1.2. Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub 

rocznie w sposób określony w specyfikacjach technicznych lub przez Inspektora Nadzoru. O 

ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy powinien on przewieźć je na 

miejsce określone przez Inspektora Nadzoru. Elementy i materiały, które zgodnie z umową 

stają się własnością Wykonawcy powinny być usunięte z terenu budowy. W cenie za 

wykonanie robót rozbiórkowych Wykonawca winien uwzględnić opłaty za składowanie 

materiałów z rozbiórki. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 

umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestie. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe 

Pierwszym rodzajem robót wykonywanych przy remontach są roboty rozbiórkowe. 

Przed przystąpieniem do bezpośrednich robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie 

niezbędne zabezpieczenia, a więc ogrodzenie terenu, wzmocnienie części budynku 

zagrażających runięciem itp.  

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, 

dokładnie przestrzegając przepisów bezpieczeństwa pracy.  

Najbardziej podstawowe warunki, jakich należy przestrzegać przy prowadzeniu 

rozbiórek, obejmują niżej wymienione zalecenia. Przede wszystkim należy usunąć wszystkie 

elementy zagrażające bezpieczeństwu pracujących, a więc zwisające części murów, stropy 

pozbawione części podpór itp.  

Gruz i materiały drobne należy usunąć przez specjalne kryte zsypy drewniane. W 

żadnym wypadku nie wolno gruzu itp. wyrzucać przez okna na zewnątrz lub przerzucać na 

dolne stropy.  

W szczególnych okolicznościach wywołanych względami ostrożności rozbiórkę 

należy wykonywać ręcznie lub przy użyciu narzędzi pneumatycznych.  

Robotnicy wykonujący prace rozbiórkowe na wysokości powyżej 4 m powinni być 

zabezpieczeni pasami, przy czym łańcuch lub liną od pasa muszą być przymocowane do 

części trwałych budowli, nie rozbieranych w tym momencie. 
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Drzwi  

Przed przystąpieniem do rozbiórki drzwi trzeba sprawdzić, czy wskutek osiadania 

ścian ościeżnice nie spełniają roli podpory dla danej części ściany. W tym wypadku skrzydła 

drzwiowe należy pozdejmować z zawiasów, ościeżnice zaś wyjąć dopiero po rozebraniu 

górnej części ściany lub ścianek działowych. Jeżeli nie są obciążone, zaleca się je 

wymontować ze ścian wraz ze skrzydłami okiennymi lub drzwiowymi i opaskami. Sposób ten 

należy stosować, jeśli elementy będą się nadawały do dalszego użycia. Pozostałe po wyjęciu 

okien otwory zaleca się zabić deskami lub blatami dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy 

przy następnych robotach. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

6.1.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez Inspektora nadzoru. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólna opisująca: 

 organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 bhp, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw  

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 

procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inspektorowi nadzoru, 

b) część szczegółowa opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.1.2. Zasady kontroli jakości robót 
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Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Inspektor nadzoru sprawdza kompletność dokonania 

rozbiórki i demontażu i sprawdzi czy nie występuje zagrożenie spowodowane przez roboty 

rozbiórkowe i demontażowe na miejscu rozbiórki. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie                           

z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Ilości 

poszczególnych elementów robót ustala się według rzeczywistych wymiarów pomierzonych                

w naturze przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, w jednostkach miary zgodnych                             

z przedmiarem robót 

 

7.2. Zasady określania ilości robót do rozbiórek 

Obmiar robót w zależności od rodzaju rozbieranego elementu określa się jako: 

a) Objętość lub powierzchnie elementów o zmiennych wymiarach (szerokość, wysokość, 

grubość) oblicza się według wymiarów średnich. 

b) Powierzchnie otworów mierzy się w świetle ościeży, 

c) Z objętości murów o grubości ponad 15 cm nie należy potrącać: 

 otworów o powierzchni do 0,5 m2, 

 wnęk o powierzchni do 1 m
2
 i głębokości do 15 cm, 

 przewodów wentylacyjnych i dymowych oraz bruzd na instalacje, 

 wnęk na liczniki i gazomierze, 

 oporów stropów, sklepień i stopni schodowych oraz gniazd na belki stropowe i 

podciągi, 

 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 

nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 

terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w przedmiarze lub 

gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymagana w celu 

dokonania płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 

Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe 

będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar 

robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 
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nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 

skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi w karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

Jednostka obmiaru. 

 demontaż obróbek blacharskich – m
2
 , 

 demontaż rynien dachowych i rur spustowych – mb, 

 rozbiórka elementów betonowych i murów – m
3
, 

 rozbiórka okładzin - m
2
, 

 skucie tynków – m
2
, 

 demontaż drzwi – m
2
, 

 wywóz gruzu – m
3
, 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulęgną zakryciu. Odbiór 

robót zanikających i ulęgających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego. Gotowość 

danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulęgających 

zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót                            

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy                   

z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór 

ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
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potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku 

odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość 

wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 

dokumentacją projektową  i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 

cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umowy. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

 ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

 wyniki pomiarów kontrolnych zgodne z SST i ew. PZJ, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, zgodnie z SST i ew. PZJ, 

 opinię technologiczną sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.   

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych 

wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 

w danej pozycji kosztorysu. Ustala się że jednostka rozliczeniowa jest dla : 

 rozbiórki murów - [m
3
] 

 rozbiórki okładzin, tynków, obróbek blacharskich [m
2
] 

 rozbiórki konstrukcji betonowych żelbetowych [m3] 
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 wywozu gruzu , załadunek , rozładunek [m
3
] , utylizacja [t] do 20 km 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót 

będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

10.1. Normy 

 Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp. 

Min. Bud. i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr 13 poz. 93 z późniejszymi 

zmianami. 

 

10.2. Inne dokumenty 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa       

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 

 


