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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ST - 11.00

ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 

(kod CPV 45111300-1)

Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV)

Grupa robót – 45100000-8 –przygotowanie terenu pod budowę

Klasa robót – 45110000-1 – roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 
roboty ziemne

Kategoria robót – 45111000-8 – roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne
w tym:
45111300-1 – roboty rozbiórkowe

Nazwa zamówienia: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku”
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1.  CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1.     Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  są 
wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  rozbiórkowych  oraz  demontażowych  w ramach 
zadania: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku”.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikację  Techniczną  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych,  jako  część  Dokumentów 
Przetargowych i  Kontraktowych,  należy odczytywać  i  rozumieć  w odniesieniu  do  robót  objętych 
Kontraktem wskazanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

1.3.1. Roboty budowlane podstawowe

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
dotyczą  prowadzenia  robót  przy  wykonywaniu  robót  rozbiórkowych  oraz  demontażowych 
wymienionych w pkt 1.1, zgodnie z Dokumentacją Projektową - opis techniczny i rysunki. Ustalenia 
zawarte w niniejszej  Specyfikacji  Technicznej Wykonania  i  Odbioru Robót Budowlanych dotyczą 
wszystkich czynności, mających na celu wykonanie m.in. następujących prac:
Komora połączeniowa:
• demontaż istniejących, stalowych barierek ochronnych i schodów drabinowych.
Budynek krat i piaskowników:
• demontaż stalowych drzwi wewnętrznych oraz poszerzenie istniejącego otworu drzwiowego do 

proj. pomieszczenia na koagulant,
• demontaż istniejących, stalowych barierek ochronnych,
• skucie istniejących płytek lastrykowych z posadzek oraz schodów monolitycznych.
Silos na piasek:
• rozbiórka ścian kanału wód deszczowych, przyległego do silosu na piasek,
• demontaż  istniejących  barierek  po  obwodzie  silosu  na  piasek  i  przyległego  kanału  wód 

deszczowych.
Pompownia główna:
• demontaż istniejących, stalowych barierek ochronnych, 
• rozbiórka żelbetowego słupa wsporczego, 
• demontaż istniejącej stalowej konstrukcji wsporczej wciągnika nr 2.
Osadnik wstępny:
• demontaż istniejących, stalowych barierek ochronnych.
Komora osadu czynnego
• demontaż istniejących, stalowych barierek ochronnych.
Osadnik wtórny:
• rozbiórka konstrukcji wsporczej, żelbetowej koryt przelewowych i deflektorów,
• rozbiórka słupów żelbetowych – 20 szt. (w kształcie litery T),
• demontaż istniejących, stalowych barierek ochronnych.
Budynek dmuchaw i pompownia technologiczna:
• demontaż istniejących, stalowych barierek ochronnych,
•    skucie istniejących płytek lastrykowych z posadzek oraz schodów monolitycznych,
•    skucie istniejącego fundamentu do poziomu posadzki.
Komory pomiarowe:
• demontaż istniejących, stalowych barierek ochronnych,
• demontaż istniejących schodów drabinowych komory awaryjnej.

1.3.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących oraz robót tymczasowych

Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące prace towarzyszące:
• geodezyjne wytyczanie, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektów i ich głównych ele-

mentów oraz/lub roboty pomiarowe wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów, 
• utrzymanie i likwidacja terenu budowy, 
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• utrzymanie urządzeń terenu budowy wraz z maszynami, 
• działania ochronne zgodnie z warunkami bhp, 
• dostarczenie materiałów eksploatacyjnych, 
• utrzymywanie drobnych urządzeń i narzędzi, 
• zabezpieczenie robót przed wodą opadową, 
• usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń, wynikających z robót wyko -

nywanych przez wykonawcę wraz z kosztami utylizacji i składowania na wysypisku, 
• inwentaryzacja powykonawcza,
• uporządkowanie miejsc prowadzonych robót.

Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty tymczasowe:
• montaż, demontaż i utrzymanie rusztowań, pomostów roboczych itp.,
• wykonanie zabezpieczeń urządzeń oraz elementów obiektów w rejonie prowadzonych prac,
• oznakowanie terenu prac (zabezpieczenie przed osobami postronnymi), 
• prace porządkowe.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
są  zgodne  ze  Specyfikacją  Techniczną  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  ST  –  00.00 
„Wymagania  ogólne”,  Dokumentacją  Projektową  oraz  z  określeniami  podanymi  w  pozostałych 
STWiORB.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  Robót  oraz  za  ich  zgodność 
ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, Dokumentacją Projektową i Poleceniami 
Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót  podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne”.
Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru robót ogólno-
budowlanych i sztuka budowlaną.
Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie robót rozbiórkowych metodą wybuchową.

2.  MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”.

3.  SPRZĘT
Wymagania ogólne dotyczące maszyn budowlanych określono w Specyfikacji Technicznej Wykona-
nia i Odbioru Robót Budowlanych ST - 00.00 "Wymagania ogólne".
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych należy stosować m.in. następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez 
Inżyniera, sprzęt:
• koparki,
• spycharki,
• ładowarki,
• dźwigi samojezdne,
• samochody ciężarowe,
• samochody asenizacyjne,
• samochody do czyszczenia kanalizacji „WUKO”,
• zrywarki,
• młoty pneumatyczne,
• agregaty pompowe, 
• piły mechaniczne,
• specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia,
• koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew,
• szlifierki kątowe,
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• odkurzacz przemysłowy,
• kontenery do gromadzenia odpadów,
• drobne sprzęty mechaniczne do wykonywania robót sposobem ręcznym,
• urządzenia dźwigowe
oraz inny sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie  
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Sprzęt  używany  do  realizacji  robót  powinien  być  zgodny  z  ustaleniami  ST,  PZJ  oraz  projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.
Wykonawca  dostarczy Inżynierowi  kopie  dokumentów potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4.  TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych ST - 00.00 "Wymagania ogólne".
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu do tego przystosowanymi.
Transport odpadów niebezpiecznych winien odbywać się specjalistycznymi środkami transportu lub 
w szczelnie zamkniętych kontenerach.

Uwaga:
Parametry  sprzętu  podane  są  orientacyjnie.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  
takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  robót  i  właściwości 
przewożonych  towarów.  Środki  transportu winny być  zgodne z  ustaleniami  STWiORB,  PZJ  oraz 
projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
(kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

5.  WYKONANIE ROBÓT
5.1.      Ogólne warunki wykonania robót  

Ogólne warunki wykonania robót są zawarte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych ST - 00.00 - „Wymagania ogólne”.
Wykonawca  jest  zobowiązany  przedstawić  Inżynierowi  Kontraktu  Projekt  Organizacji  Robót 
i  Harmonogram Robót  oraz  Program Zapewnienia  Jakości,  uwzględniający wszystkie  warunki,  w 
jakich będą wykonywane roboty - w uzgodnieniu z Użytkownikiem.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  i  dokumentacji  budowy  zgodnie 
z  wymaganiami  Prawa  budowlanego,  Norm  Technicznych,  decyzji  udzielającej  pozwolenia  na 
rozbiórkę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Kontraktu.

5.2    Wymagania szczegółowe prowadzenia robót  

5.2.1. Roboty demontażowe

Wykonawca  przedstawi  do  zatwierdzenia  przez  Inżyniera  metodologię  robót  –  harmonogram 
uwzględniający  ciągłość pracy oczyszczalni ścieków.
Roboty  należy  wykonywać  w  kolejności  ustalonej  w  powyższym  harmonogramie.  Teren  robót 
demontażowych powinien być oznakowany tablicami ostrzegawczymi i zabezpieczony wg zasady, że  
teren uznawany za strefę niebezpieczną nie może wynosić mniej niż 6m. Przed rozpoczęciem robót  
demontażowych  w pierwszej kolejności należy zdemontować wyposażenie technologiczne: rurociągi,  
urządzenia, osprzęt i wyposażenie obiektów po uprzednim odcięciu - odłączeniu zasilania w media. 
Rury  demontować  wraz  z  uzbrojeniem  poprzez  cięcie  ręczne  lub  mechaniczne.  Do  demontażu 
urządzeń  przystąpić  po  odcięciu  rurociągów  zasilających  oraz  zasilania  w  energię.  Urządzenia  
demontować w całości lub poszczególnymi elementami. Ciężkie elementy demontować przy pomocy 
dźwigu lub opuścić zbloczem na teren. 
Nie należy gromadzić materiałów z demontażu  na  konstrukcyjnych częściach budowli. 
Złom  ze  zdemontowanych  elementów  należy  składować  w  pryzmach  i  na  bieżąco  wywozić  na 
złomowisko. 
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Przy wykonywaniu robót przestrzegać przepisów BHP.

5.2.2. Roboty rozbiórkowe

Roboty  rozbiórkowe  obejmują  usunięcie  z  terenu  budowy  wszystkich  zbędnych  elementów 
(rozbiórkę),  wydobycie  gruzu,  segregacje wszelkich odpadów i  załadunek na środki  transportowe,  
wywóz i utylizację lub składowanie odpadów, zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych, dokumentacja projektową lub w sposób wskazany przez Inżyniera.
Roboty  rozbiórkowe  można  wykonywać  mechanicznie  lub  ręcznie  w  sposób  określony 
w  STWiORB  lub  przez  Inżyniera.  Wszystkie  elementy  możliwe  do  powtórnego  wykorzystania  
powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się 
własnością  Użytkownika,  Wykonawca  powinien  je  zutylizować.  Doły  (wykopy)  powstałe  po 
rozbiórce, powinny być tymczasowo zabezpieczone w szczególności należy zapobiec gromadzeniu się 
w nich wody opadowej. Po zakończeniu całości rozbiórek danego obiektu  teren po rozebranym obiekcie 
(doły/wykopy)  należy zasypać  gruntem niewysadzinowym,  warstwowo max.  0,5m ze sprawdzeniem 
wymaganego stopnia zagęszczenia IS≥0,97 (na każdej warstwie). Dopuszcza się wykonywanie zasypki 
j.w.  ziemią  z  wykopów ale  tylko  w przypadku  gdy będą  to  grunty  niewysadzinowe.  Teren  należy 
wyrównać  do  rzędnej  terenu  przylegającego.  Warstwę  wierzchnią  ~0,10m należy  wykonać  z  ziemi 
urodzajnej  pochodzącej ze zdjęcia ziemi roślinnej z terenu robót, która  nie może być zagruzowana i 
przerośnięta korzeniami oraz z ziemi urodzajnej zakupionej z posianiem trawy.  

Wykonanie rozbiórki technologicznych obiektów kubaturowych i instalacji polega m.in. na:
• opróżnieniu instalacji i obiektów,
• zaślepieniu kolektorów ściekowych lub innych,
• oczyszczeniu instalacji i obiektów z osadów, odpadów, itp.,
• odłączeniu obiektów przewidzianych do rozbiórki od wszelkich instalacji,
• odkopaniu obiektu,
• wykonaniu prac rozbiórkowych zgodnie z dokumentacją projektową,
• sortowaniu odzyskanych materiałów,
• załadunku i wywiezieniu materiałów z rozbiórki,
• zasypaniu terenu rozbiórki gruntem niewysadzinowym do Is≥0,97, 
• uporządkowaniu terenu rozbiórki (w tym wykonanie warstwy wierzchniej z ziemi urodzajnej).

Wykonanie rozbiórki obiektów budowlanych polega m.in. na:
• Rozbiórce urządzeń i instalacji. Do rozbiórki urządzeń, rurociągów oraz instalacji elektrycznej, co.,  

ciepłej wody, wodociągowej, kanalizacyjnej można przystąpić dopiero po stwierdzeniu, że wszyst -
kie te instalacje zostały odłączone od sieci przez pracowników właściwych instytucji oraz, że do-
konano odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiórki. Demontażu instalacji powinni wykonywać 
robotnicy odpowiednich specjalności.

• Rozbiórce konstrukcji murowych i żelbetowych. Rozbiórki elementów żelbetowych i murowych  
należy dokonać akceptowanymi przez Inżyniera metodami przy pomocy właściwych narzędzi.

• Rozbiórce fundamentów żelbetowych i stalowych konstrukcji. Fundamenty należy rozbierać ręcz-
nie za pomocą narzędzi pneumatycznych. Elementy stalowe i zbrojenia należy demontować przy 
użyciu przecinarki tarczowej lub palnika acetylenowo-tlenowego.

Roboty  rozbiórkowe  i  demontażowe  należy  prowadzić  tak,  aby  nie  została  naruszona  stateczność 
rozbieranego  elementu  oraz  tak,  aby  usuwanie  jednego  elementu  konstrukcyjnego  nie  wywołało 
nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji. 
Elementy o większych  gabarytach  należy rozbijać/rozbierać przy pomocy narzędzi  mechanicznych 
(pneumatycznych), przecinając zbrojenie palnikiem acetylenowym.
Elementy  konstrukcji  stalowych  należy  przecinać  w  zależności  od  ich  grubości  palnikiem 
acetylenowym lub przecinarkami elektrycznymi.
Roboty należy prowadzić tak, aby nie doprowadzić do powstania uszkodzeń i spękań w konstrukcji  
istniejącego budynku.
Roboty rozbiórkowe mogą być prowadzone ponad poziomem terenu jak również w wykopach wykona-
nych specjalnie dla wykonania robót rozbiórkowych. 

Podczas  prowadzenia  robót  należy ze  szczególną  starannością  zadbać  o  przestrzeganie  przepisów 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wytycznymi jak niżej:
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A. Czynności przed rozpoczęciem prac:
• przygotować  urządzenia  pomocnicze  do  składowania  materiałów,  przyrządów,  narzędzi 

i odpadów,
• zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności na podstawie wytycznych do pro-

wadzenia prac rozbiórkowych,
• przygotować  niezbędne  pomoce  warsztatowe,  konieczne  ochrony osobiste,  np.  okulary,  maski, 

ochronniki słuchu, itp.,
• zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu,
• przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z programem 

rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;
Rozbiórkę wyłączonych obiektów należy rozpocząć od zabezpieczenia terenu rozbiórki przed dostępem 
osób postronnych w formie ogrodzenia tymczasowego na czas wykonania rozbiórek. Oznakować teren 
zgodnie z zasadami BHP. 

B. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy:
NIE WOLNO:
• ręcznie przemieszczać i przewozić ciężarów o masie przekraczającej ustalone normy,
• obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń,
• zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn,
• prowadzić  roboty  rozbiórkowe,  jeżeli  zachodzi  możliwość  obalenia  części  konstrukcji  obiektu 

przez wiatr,
• prowadzić roboty rozbiórkowe podczas wiatru o szybkości większej niż 10 m/sek,
• prowadzić roboty rozbiórkowe jeśli na niżej położonych kondygnacjach przebywają ludzie,
• gromadzić gruzu na stropach i innych konstrukcyjnych częściach obiektu,
• obalać ściany lub inne części obiektu przez podkopywanie i podcinanie.

NAKAZUJE SIĘ:
• używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidłowo opra-

wionych,
• zachowywać prawidłową pozycję ciała przy wykonywaniu pracy,
• podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywane czynności, uwzględniając wa-

runki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia, usuwanie jednego elementu nie powinno wywoły-
wać nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się innego,

• utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do rozbiórki,
• urządzenia przyłączać do źródła energii tak, aby nie stanowiło zagrożenia dla obsługi,
• sukcesywnie usuwać gruz i odpady,
• używać obowiązujące zabezpieczenia ochrony osobistej,
• przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny zsypo-

we, zsuwnice powinny mieć zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu,
• przy  obalaniu  obiektu  sposobami  zmechanizowanymi  zatrudnionych  pracowników 

i maszyny należy usunąć poza strefę niebezpieczną,
• przy burzeniu metodą  wybuchową,  wybuch może  nastąpić  po uprzednim usunięciu wszystkich 

osób poza strefę działania rozrzutu.

C. Czynności po zakończeniu pracy:
• uporządkować stanowisko pracy oraz narzędzia i sprzęt ochronny,
• odłożyć obrabiane i gotowe elementy na wyznaczone miejsca.

D. Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych:
• bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym,
• o problemach prowadzenia robót należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego,
• w razie sytuacji awaryjnej stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i  

dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową,
• każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozo-

stawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek;
W trakcie wykonywania robót Wykonawca winien przeprowadzić segregację składowanych odpadów 
aby  możliwy  był  ich  wywóz  w  jednorodnych  partiach  (w  rozumieniu  obowiązującej  klasyfikacji 
odpadów), w celu zastosowania właściwego sposobu ich utylizacji. Gruz z rozbiórek oraz elementy 
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pochodzące z demontażu należy sukcesywnie wywozić na składowisko. Odpady należy utylizować w 
miejscu i w sposób zgodny z wymogami prawa. Wszelkie opłaty związane z wywozem gruzu, jego 
utylizacją, składowaniem itp. ponosi Wykonawca robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.  Ogólne wymagania

a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy sprzętu i środków transportu podano w 
ST-00 „Wymagania ogólne”,

b) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, 
c) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z 

PZJ) na Terenie Budowy.

6.2.  Wymagania szczegółowe

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych 
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
W przypadku  usunięcia  drzew i  krzewów sprawdzenie  jakości  robót  polega  na  wizualnej  ocenie 
kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania dołów. 
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych  elementach powinno spełniać  
odpowiednie  wymagania  określone  w  Dokumentacji  Projektowej,  w  przedmiotowej  ST  lub 
odpowiednie wymagania określone przez Inżyniera.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne  zasady obmiaru  robót   podano  w Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i  Odbioru  Robót 
Budowlanych ST - 00.00 „Wymagania Ogólne”.  
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, dokona-
nych  wg  założeń  ogólnych  i  szczegółowych  ujętych  w  odpowiadających  wykonywanym  pracom 
KNR, KNNR, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicz-
nych zawartych w STWiORB i ujmuje się w książce obmiaru.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera  
i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 „ Wymagania ogólne”.
Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego elementu każdego z obiektów lub robót przewidzianych 
do wykonania Dokumentacją Projektową. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych, dokumentacją projektową oraz obowiązującymi normami i przepisami 
prawa.  Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  ze  STWiORB,  dokumentacją  projektową  i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

9.  ROZLICZENIE ROBÓT
9.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Specyfikacji  Technicznej  Wykonania i  Odbioru 
Robót Budowlanych ST - 00.00 „Wymagania ogólne”. 

9.2. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p.1.3. niniejszej  ST. Płatności 
będą  dokonywane  na  podstawie  wycenionej  tabeli  „Tabela  ceny”  za  zamknięte  elementy 
robót, w oparciu o wyniki pomiarów i ocenę jakości robót.
9.3. Cena wykonania robót
Cena jednostkowa pozycji przedmiarowej będzie obejmować poza pracami podstawowymi wszystkie 
prace towarzyszące i roboty tymczasowe.
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Cena wykonania prac rozbiórkowych i demontażowych obejmuje m.in.:
• oznakowanie terenu, 
• wykonanie  niezbędnych  odkrywek  i  odkopanie  rozbieranych  elementów  (z  zabezpieczeniem 

wykopów),
• wyznaczenie miejsc, powierzchni, odcinków oraz elementów przewidzianych do rozbiórki,
• dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego oraz ich 

składowanie,
• montaż  rusztowań i demontaż wraz ze wszelkimi kosztami (np. dzierżawa), 
• wykonanie robót objętych przedmiotową STWiORB,
• przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki,
• wykonanie innych niezbędnych prac, 
• załadunek,  wywiezienie,  unieszkodliwienie  odpadów  z  rozbiórki  (innych  niż  złom),  łącznie 

z opłatami za utylizację, 
• uporządkowanie terenu budowy po robotach.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE
Roboty     będą     wykonywane     w     bezpieczny     sposób,     ściśle     i     w     zgodzie     z     Polskimi     Normami     (PN)     lub   
odpowiednimi     normami     Krajów     UE     .  
Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji projektowej, 
normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1. Elementy dokumentacji projektowej

Podstawą do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji projektowej:
• Projekt Budowlany.
• Projekt Wykonawczy.
• Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

10.2. Inne dokumenty

Prace  rozbiórkowe  należy  prowadzić  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  w  szczególności 
regulowanymi następującymi aktami prawnymi:

1) Ustawą Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994 r.  Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).
2) Obwieszczenie  Marszałka  Sejmu  Rzeczypospolitej  Polskiej  z  dnia  12  listopada  2010r. 

w  sprawie  ogłoszenia  jednolitego  tekstu  ustawy  -  Prawo  budowlane  (Dz.  U.  2010,  nr  243, 
poz. 1623 z późniejszymi zmianami).

3) Ustawa Prawo ochrony środowiska, z dnia 27 kwietnia 2001r.  (Dz.  U. 2001,  nr 62,  poz. 627 
z późniejszymi zmianami).

4) Obwieszczenie  Ministra  Gospodarki,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  28  sierpnia  2003r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra  Pracy i  Polityki   Społecznej 
z dnia 26 września 1997r. w  sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa  i higieny pracy (Dz. U.  
2003, nr 169, poz. 1650).

5) Ustawa  o  odpadach,  z  dnia  14  grudnia  2012r.  (Dz.  U.  2013,  nr  0,  poz.  21  z  późniejszymi  
zmianami).

6) Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z dnia  14  marca  2000 r. w sprawie  
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. 2000, nr 26, poz.  
313).

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