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1. WSTĘP 
     Ilekroć w tekście będzie mowa o specyfikacji technicznej (st) bądź o szczegółowej specyfikacji technicznej (sst) 
bądź o ogólnej specyfikacji technicznej (ost) naleŜy przez to rozumieć specyfikacje techniczną wykonania i odbioru 
robót budowlanych. 
 
1.1   Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
rozbiórką elementów dróg  i niewielkich obiektów kubaturowych wykonanych w ramach zadania p.n.:  

 
            „POPRAWA BEZPIECZE ŃSTWA RUCHU DROGOWEGO POPRZEZ  REMONT ULIC: BOHATERÓ W GETTA I PARKOWEJ W  

GŁUSZYCY,  STANOWI ĄCYCH OBJAZD ALTERNATYWNY DLA DROGI    WOJEWÓDZKIEJ NR 381” 
 

1.2   Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3 Zakres robót objętych ST. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych: 
 
 
Lp Rozbiórka Uwagi 
1 − Frezowanie nawierzchni bitumicznej  MoŜe obejmować cięcie 

nawierzchni 
2 − Nawierzchni mineralno- asfaltowej ( w-wa ścieralna ) jw 
3 − Nawierzchni z kostki kamiennej 18/20i 9/11 Składowanie materiału na 

miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego lub częściowy 
odzysk do ponownego 
wbudowania 

4 − Nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm ewentualnie  6 cm   
5 − Nawierzchni z płytki typu trylinka, kwadratowych 35x35x5  i 50x50x7  
6 − Nawierzchni betonowej MoŜe obejmować cięcie 

nawierzchni  
7 − Nawierzchni z płyt betonowych  
8 − Warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego  MoŜe obejmować cięcie w-wy  
9 − Podbudowy z betonu cementowego Jw.  
10 − Jw. lecz podbudowy z betonu asfaltowego  Jw.  
11 − Jw. lecz mineralnych (pospółki, klińce, piaski, tłuczeń, stabilizacje 

cementowo kruszywowe,  itd) 
 

12 − KrawęŜnika kamiennego lub opornika kamiennego  jw 
13 − KrawęŜnika betonowego  i obrzeŜa betonowego  
14 − Elementów betonowych   
15 − DemontaŜ istniejącego oznakowania pionowego wraz z rozkuciem betonów 

osadzeń słupków 
Składowanie materiału na 
miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego 

16 − DemontaŜ słupków i barier stalowych wraz z rozkuciem betonów osadzeń 
słupków  

Jw. (bez fundamentu)- z 
zastrzeŜeniem pkt 4.2 

 
 Niniejsza  specyfikacja dotyczy rozbiórek elementów drogowych, prowadzonych w ramach robót branŜowych, w 
przypadku gdy w przedmiarze robót lub w szczegółowej specyfikacji technicznej przywołano jej numer D 01.02.04.  
W przypadku rozbiórek elementów lub obiektów nie wymienionych w przedmiarze lub specyfikacji sposób 
postępowania z materiałem jest analogiczny jak z pozostałymi materiałami.   
 
1.4 Określenia podstawowe. 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
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2. MATERIAŁY 
Materiał do zasypania  ew. rowów i dołów po rozbiórkach ( np. piasek,  grunt wg wymagań specyfikacji dotyczącej 

robót ziemnych). Materiał w zaleŜności od rodzaju winien spełniać wymagania PN-EN 13242:2004, PN-S-02205:1998 
lub innych wynikających z tych norm 

3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2 Sprzęt do rozbiórki 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg moŜe być wykorzystany sprzęt podany poniŜej, lub 
inny zaakceptowany przez InŜyniera: 

• Spycharki, zgarniarki   jeŜeli ich wykorzystanie umoŜliwiają warunki terenowe; 
• małe dźwigi  
• ładowarki, koparki z właściwym osprzętem; wózki widłowe do przewoŜenia materiału  
• samochody cięŜarowe; 
• zrywarki; 
• młoty pneumatyczne i spręŜarki; 
• frezarki  
• piły mechaniczne; 
• płyty, „stopy”  do zagęszczenia  
•  narzędzia: typu łopaty , taczki, grabie, szpadle; 
•  zawiesia, widły do przewoŜenia palet, łomy; 
• Inny jeśli wykonawca uzna, Ŝe jest niezbędny. 

2. TRANSPORT. 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4 
 

4.2 Transport materiałów i gruzu z rozbiórki 
a) Materiał i gruz z rozbiórki moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu. NaleŜy zabezpieczyć przewoŜone 
materiały przed wysypywaniem z samochodu i pyleniem (dotyczy materiału sypkiego) oraz odpowiednio 
zabezpieczyć i  oznakować elementy ponadgabarytowe lub wystające poza burtę samochodu. 

b) W zaleŜności od technologii prowadzonych robót i organizacji pracy na budowie materiały rozbiórkowe mogą 
być najpierw składowane na odkładzie w celu segregacji (na terenie budowy lub poza nim) a potem wywoŜone na 
składowiska (lub inne miejsce wskazane przez InŜyniera) bądź bezpośrednio mogą być wywoŜone  na 
składowiska. W punkcie 9 załoŜono, Ŝe  zakres rozbiórek elementów dróg i obiektów nie wykorzystywanych 
ponownie do wbudowania ujmują: załadunek, wywóz i wyładunek na składowisku/wysypisku. ZałoŜono, Ŝe koszt 
składowania i/lub utylizacji materiałów z rozbiórki  (1t, 1m3, 1szt lub 1kpl) na składowisku odpadów jest 
częścią rozbiórki danego elementu / asortymentu robót.  

 
c) Miejsce odkładu na terenie budowy lub poza nim wybiera Wykonawca. W przypadku konieczności 

oszacowania ilości materiału rozbiórkowego (np. zdawanego Zamawiającemu) lub znacznych ilości materiału, 
Wykonawca wskaŜe miejsce odkładu w porozumieniu (akceptacji) z InŜynierem Budowy.     
Materiał przeznaczony do ponownego wbudowania naleŜy przewieźć na zaplecze budowy lub ułoŜyć w 
obrębie  rozbiórki w miejscu nie kolidującym z prowadzonymi robotami i niezagraŜającym osobom 
trzecim. 
 

d) Ostatecznie materiały z rozbiórki  naleŜy wywieźć z odkładu poza teren budowy w miejsce wybrane przez 
Wykonawcę (składowiska odpadów - wysypiska).  

 
e) Za odzysk materiału uwaŜa się wykorzystanie materiału na miejscu bądź przy innych inwestycjach 

Zamawiającego realizowanych równolegle z przedmiotowym zadaniem lub teŜ materiał, który nadaje się do 
ponownego wykorzystania ale będzie wykorzystany przy innych inwestycjach Zamawiającego za jakiś czas – 
tymczasowo składowany w jego magazynie.  
 
ZałoŜono, Ŝe: 
 ●   Przewiduje się kostkę kamienną 16/18, 9/11 do ponownego wbudowania 
• Materiał kamienny (np. kostka kamienna, oporniki, krawęŜniki),  nie wykorzystany na miejscu do 

ponownego wbudowania, niezaleŜnie od jego stanu , stanowi własność Zamawiającego i takie materiały 
naleŜy wywieźć i składować na składowisku (magazynie) wskazanym przez Zamawiającego.  
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W rzeczywistości stopień zuŜycia materiału Wykonawca powinien ocenić w obecności Zamawiającego lub 
jego nadzoru i na tej podstawie przyjąć ilość materiału przewiezionego do magazynu Zamawiającego bądź na 
składowisko w celu utylizacji.  
W związku z podziałem robót na zadania oraz znacznym zakresem robót zaleca się przed rozpoczęciem robót 
lub w trakcie ich prowadzenia sporządzenie dokumentacji bądź protokołu obejmującego między innymi  
przewidziany odzysk materiału (patrz równieŜ pkt 5.2).  
Sposób rozliczenia ( w tym ewentualnej sprzedaŜy materiału z magazynu Zamawiającego w przypadku gdy 
materiał porozbiórkowy nie nadaje się do ponownego wykorzystania lub szacuje się niedobór materiału) 
powinien być uzgodniony między stronami, a koszt robót odpowiednio przewartościowany.     

• Materiał rozbiórkowy tj. gruz betonowy, bitumiczny, destrukt bitumiczny, kruszywa z podbudów, grunt z 
robót ziemnych, krawęŜniki (nienadający się do ponownego wykorzystania) inny nie wymieniony powyŜej 
– wywóz na miejsce (składowisko) wskazane przez Wykonawcę i poniesienie kosztów składowania i/lub  
utylizacji, 

 
f) W przypadku gdy InŜynier Budowy stwierdzi, Ŝe niektóre materiały (po przesortowaniu: kostka betonowa, 

płytki, itp) mogą zostać ponownie uŜyte np. przy innych inwestycjach Zamawiającego, Wykonawca 
zobowiązany jest przewieść je na miejsce wskazane przez  InŜyniera lecz nie dalej niŜ na odległość w, której 
znajduje się składowisko odpadów wskazane przez Wykonawcę. 
Dopuszcza się wykorzystanie materiałów mineralnych porozbiórkowych (za zgodą InŜyniera Budowy)    do 
robót polegających na przełoŜeniu nawierzchni w celu nawiązania do nowo projektowanej lub do wbudowania 
w nasyp pod warunkiem Ŝe materiał ten będzie nie przemoczony, niezanieczyszczony organicznie (zaleca się 
wykonać odpowiednie badania) i zachowa parametry zagęszczenia i/lub nośności.  

 
g) Na czas trwania budowy  naleŜy zdemontować  skrzynki  zaworów sieci, przewieźć je na teren zaplecza 

budowy oraz odpowiednio zabezpieczyć zawory przed uszkodzeniem podczas wykonywania robót. 
  

5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

• Do robót rozbiórkowych moŜna przystąpić po uzyskaniu i uprawomocnieniu się decyzji – pozwolenia na 
rozbiórkę (chyba Ŝe na rozbiórkę przyzwolono w pozwoleniu na budowę)  oraz zgłoszeniu w ustawowym 
terminie daty rozpoczęcia prac, wraz z deklaracjami kierownika budowy i inspektora nadzoru, 

• W trakcie robót moŜe się okazać konieczny demontaŜ lub przesunięcie elementów które utrudniają bądź 
uniemoŜliwiają bezpośrednie wykonanie robót. Roboty te stanowią prace towarzyszące i tymczasowe i nie 
podlegają odrębnej wycenie.   

• W niektórych przypadkach moŜe się okazać konieczne usuniecie np. kamieni ozdobnych układanych przed 
posesjami prywatnymi, płotków, ozdób itp. – sposób postępowania z takimi materiałami naleŜy ustalić  z 
właścicielem posesji a w razie jego braku z InŜynierem Budowy.  

• Na czas robót naleŜy zdjąć lub zasłonić  tarcze oznakowania pionowego, mogące wprowadzać w dezorientację 
wśród uczestników ruchu. 

• Podczas prowadzenia robót Wykonawca musi zapewnić bezpieczne dojścia i  dojazdy do posesji prywatnych. 
Przy robotach sieciowych naleŜy zapewnić ogrodzenia i kładki przestawne. Oznakowanie za pomocą taśmy i 
szpilek (lub palików) powinno być stosowane wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach jako tymczasowe, głównie 
w miejscach gdzie ruch pieszy jest sporadyczny lub nie występuje w ogóle.  

 
5.2 Wykonanie robót rozbiórkowych – wymagania ogólne  
 Roboty rozbiórkowe elementów dróg  obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych 
w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wskazanych przez InŜyniera. 
Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, InŜynier moŜe polecić 
Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów.  
Brak dokumentacji inwentaryzacyjnej bądź rozbiórkowej nie zwalnia Wykonawcy z przeprowadzenia inwentaryzacji 
(elementów dróg lub obiektów) we własnym zakresie, zwłaszcza w miejscach powiązań nawierzchni istniejącej z 
nowoprojektowaną 
W przypadku prowadzenia robót budowlanych  bezpośrednio na terenach posesji prywatnych, bądź ingerujących w 
posesję prywatną wymagane jest przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji istniejącego zagospodarowania oraz 
określenie zakresu wymaganych rozbiórek i demontaŜy (wskazane jest wykonanie dokumentacji fotograficznej)  
Uwaga.  NiezaleŜnie od tego na jakiej podstawie będą prowadzone roboty ( czy w oparciu o projekt budowlany 
czy teŜ o projekt  wykonawczy), zaleca się przeprowadzenie inwentaryzacji na etapie postępowania 
przetargowego, w celu trafnego i właściwego oszacowania oferty na wykonanie robót rozbiórkowych.  
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Przed wejściem  na teren działki, a w szczególności na teren posesji prywatnych, Wykonawca winien uzyskać zgodę 
właściciela  na wejście na teren, jeśli działka nie podlega wywłaszczeniu na podstawie obowiązujących aktów 
prawnych bądź uprawomocnionych decyzji.    
 
Przy dokonywaniu inwentaryzacji wskazana jest obecność InŜyniera Budowy  oraz właściciela /uŜytkownika posesji 
jeśli rozbiórka jego dotyczy.  
Uzgodniony zakres rozbiórek /demontaŜy winien być protokolarnie spisany 
Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych naleŜy uprzątnąć teren budowy z ewentualnych zanieczyszczeń chemicznych 
i materialnych tj. „dzikich” wysypisk. 
 
 Roboty rozbiórkowe moŜna wykonywać mechanicznie lub ręcznie zaleŜnie od zasięgu i wielkości robót oraz 
wskazań InŜyniera Budowy, przy czym naleŜy zachować przepisy BHP 
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg i obiektów  znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z 
dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W 
szczególności naleŜy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. W razie potrzeby naleŜy wodę odpompowywać 
ew. załoŜyć tymczasowe odwodnienie uzgodnione z InŜynierem Budowy. 
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych naleŜy wypełnić, warstwami, 
odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 
dotyczącej wykonania robót ziemnych i profilowania koryta. 
 
 
5.3 Frezowanie nawierzchni  
 
NaleŜy stosować frezarki drogowe umoŜliwiające frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na określoną głębokość. 
 Frezarka powinna być sterowana elektronicznie i zapewniać zachowanie wymaganej równości oraz pochyleń 
poprzecznych i podłuŜnych powierzchni po frezowaniu. Do małych robót InŜynier moŜe dopuścić frezarki sterowane 
mechanicznie. 
 Szerokość bębna frezującego powinna być dobrana zaleŜnie od zakresu robót. Przy lokalnych naprawach 
szerokość bębna moŜe być dostosowana do szerokości skrawanych elementów nawierzchni. Przy frezowaniu całej 
jezdni szerokość bębna skrawającego powinna być co najmniej równa   500 mm (zalecane 1000 mm) 
 Przy duŜych robotach frezarki muszą być wyposaŜone w przenośnik sfrezowanego materiału, podający go z 
jezdni na środki transportu. 
 Przy frezowaniu warstw asfaltowych na głębokość ponad 50 mm, z przeznaczeniem odzyskanego materiału do 
recyklingu na gorąco w otaczarce, zaleca się frezowanie współbieŜne, tzn.  takie, w którym kierunek obrotów bębna 
skrawającego jest zgodny z kierunkiem ruchu frezarki. Za zgodą InŜyniera moŜe być dopuszczone frezowanie 
przeciwbieŜne, tzn. takie, w którym kierunek obrotów bębna skrawającego jest przeciwny do kierunku ruchu frezarki. 
 Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszą, a poza nimi powinny, być 
zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgodą InŜyniera moŜna dopuścić frezarki bez tego systemu: 

a)    na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych, 
b)    na drogach miejskich, przy małym zakresie robót. 

 Wykonawca moŜe uŜywać tylko frezarki zaakceptowane przez InŜyniera. Wykonawca powinien przedstawić 
dane techniczne frezarek. 

Nawierzchnia powinna być frezowana do głębokości, szerokości i pochyleń zgodnych z dokumentacją 
projektową z dokładnością do ± 5 mm. 

 JeŜeli frezowana nawierzchnia ma być oddana do ruchu bez ułoŜenia nowej warstwy ścieralnej, to jej tekstura 
powinna być jednorodna, złoŜona z nieciągłych prąŜków podłuŜnych lub innych form geometrycznych, gwarantujących 
równość, szorstkość i estetyczny wygląd. 
 JeŜeli ruch drogowy ma być dopuszczony po sfrezowanej części jezdni, to wówczas, ze względów 
bezpieczeństwa naleŜy spełnić następujące warunki: 
a)     naleŜy usunąć ścięty materiał i oczyścić nawierzchnię, 
b)    przy frezowaniu poszczególnych pasów ruchu, wysokość podłuŜnych pionowych krawędzi nie moŜe przekraczać 
40 mm, 
c)     przy lokalnych naprawach polegających na sfrezowaniu nawierzchni przy linii krawęŜnika (ścieku) dopuszcza się 
większy uskok niŜ określono w pkt b), ale przy głębokości większej od 75 mm wymaga on specjalnego oznakowania, 
d)    krawędzie poprzeczne na zakończenie dnia roboczego powinny być  klinowo zakończone 
 
5.4 Rozebranie i  ewentualne przeniesienie obiektów kubaturowych 
• Rozbiórki naleŜy wykonać zgodnie z projektem budowlanym rozbiórki i  po uzyskaniu stosownych decyzji jeśli 

takie są wymagane wg p-ktu  5.1.  
• W zaleŜności od rodzaju i konstrukcji obiektu roboty będą wykonywane ręcznie lub/i mechanicznie. 
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• W zaleŜności od konstrukcji lub  zagospodarowania obiektu wyburzanie naleŜy rozpocząć od unieczynnienia i 
odłączenia wszelkich sieci, oraz  demontaŜu armatury, drzwi  okien, reklam itp. Następnie naleŜy rozebrać dach, 
ściany, posadzkę i podmurówkę ( jeśli obiekt jest murowany) lub fundament (ew.  płyty betonowe) na której obiekt 
jest posadowiony.  

Gruz porozbiórkowy winien być sukcesywnie wywoŜony poza teren rozbiórki na odkład a potem składowisko gruzu 
lub bezpośrednio na składowisko.  
• NaleŜy zwrócić szczególną uwagę przy rozbiórce szklarni – demontaŜu i załadunku szkła.  
• Wszelkie materiały pochodzące z rozbiórki naleŜy w miarę moŜliwości posegregować, przygotować do transportu 

poprzez skruszenia duŜych fragmentów murów na wymiary umoŜliwiające transport na uprawnione i uzgodnione 
przez Wykonawcę robót składowisko. 

• Wykopy po fundamentach zasypać piaskiem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić (min. 0,97 wg Proctora – w 
przypadku gdy w miejscu po rozbiórce będzie usytuowana droga - wskaźnik powinien wynosić co najmniej 1 –w 
zaleŜności od kategorii ruchu).  

• Armaturę sanitarną, ewentualne przepływowe ogrzewacze wody , reklamy, itd.  inne zdemontowane urządzenia lub 
elementy, które posiadają wartość uŜytkową naleŜy  przewieźć w miejsce określone w pkt 4.2 

 
• Przy prowadzeniu robót rozbiórkowych naleŜy: 
 

- realizować roboty zgodnie z planem BiOZ, decyzją o uwarunkowaniach środowiskowych oraz innych 
dokumentów będących częścią opracowań projektowych.  

- przestrzegać przepisów BHP, przeszkolić brygadę na kaŜdym stanowisku pracy,  
- nie rzucać z góry Ŝadnych materiałów czy elementów (zarówno na zewnątrz obiektu jak i na posadzkę 
     wewnątrz). 
- teren po rozbiórce uporządkować. 

  
• Zakres w/w robót  podlega kaŜdorazowo uzgodnieniu z InŜynierem Budowy  
• Do robót demontaŜowych moŜna przystąpić po uprzednim uzgodnieniu z właścicielem obiektu terminu demontaŜu, 

z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem ( w przypadku gdy obiekt jest nadal uŜytkowany). 
• Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do robót budowlanych powiadomić właściwych zarządców 

sieci o  odłączeniu złączy kablowych, sieci wodociągowych i sanitarnych.  
Fakt odłączenia winien być potwierdzony stosownym pisemnym oświadczeniem właściciela oraz wpisem 
kierownika budowy do dziennika budowy (dziennika  rozbiórki jeśli będzie wymagany) .  

 
• Roboty naleŜy prowadzić pod kierownictwem i nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe 

oraz doświadczenie przy tego rodzaju robotach. 
 

5.5 . Odszkodowanie za zniszczenia powstałe w trakcie robót budowlanych  
 

 Wykonawca odpowiada za zniszczenia powstałe podczas prowadzenia rozbiórek i jest zobowiązany do 
przeprowadzenia napraw i doprowadzenia zniszczonego elementu / obiektu do stanu nie gorszego niŜ przed  
zniszczeniem. W przypadku zerwania drenaŜu Wykonawca jest zobowiązany do jego odbudowy do parametrów 
zapewniających właściwe funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem.  
W szczególnych przypadkach Wykonawca moŜe pokryć koszty budowy bądź naprawy ale po uzyskaniu akceptacji 
stron zainteresowanych   

 
 
5.6 Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu rozbiórki. 

Zgodnie z ogólnymi przepisami BHP teren prowadzonych prac budowlanych winien być wygrodzony. Wymaga to 
zastosowania na ten czas (po przerwaniu robót) ustawienia przestawnego ogrodzenia stalowego o wysokości 2,00m i 
zabezpieczającego teren bezpośredniego prowadzenia prac oraz miejsc postoju cięŜkiego sprzętu budowlanego przed 
wchodzeniem osób postronnych. W trakcie dnia, gdy prowadzone będą prace rozbiórkowe, wystarczające będzie 
wygrodzenie terenu rozbiórki wraz ze strefami niebezpiecznymi, placami załadunkowymi i manewrowego oraz 
tymczasowymi drogami dojazdowymi, za pomocą oznakowania  i barier przestawnych oraz taśmy ostrzegawczej ( z 
zastrzeŜeniem pkt-u 5.1) w kolorze biało-czerwonym, mocowanej na palikach, na wysokości ok. 1,00m. Inne formy 
zabezpieczenia mogą być wprowadzone na Ŝądanie InŜyniera Budowy.  
 
5.6 Regulacja urządzeń obcych 
Wykonanie regulacji wysokościowej urządzenia obejmuje: 
 - zdjęcie przykrycia, 
 - rozebranie nawierzchni wokół urządzenia, 
 - rozebranie górnej części studzienki, 
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 - zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementów nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce 
składowania z posortowaniem i zabezpieczeniem materiału 
przydatnego do dalszych robót, 
 - sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie górnej części studzienki (np. nasady wpustu, komina 
włazowego ) z ew. uzupełnieniem ubytków, 
 - poziomowanie górnej części urządzenia poprzez wykonanie deskowania oraz ułoŜenie i zagęszczenie 
mieszanki betonowej klasy co najmniej C15/20według wymiarów dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu 
powierzchni (jezdni, chodnika, pasa dzielącego itp. ), a takŜe rozebranie deskowania, 
 - osadzenia przykrycia urządzenia z wykorzystaniem istniejących materiałów oraz z wyrównaniem zaprawą 
cementową. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2 Kontrola jako ści robót rozbiórkowych 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu 
stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, zasypania rowu powinno 
spełniać odpowiednie wymagania określone w specyfikacjach  dotyczącej wykonania koryta i robót ziemnych.  
W przypadku odbudowy nawierzchni po robotach sieciowych zaleca się sprawdzenie zagęszczenia zasypki  lub/i 
podbudowy z kruszywa. Odbudowę naleŜy ocenić wizualnie tj ocena powiązania nawierzchni ( czy nie ma garbów, 
zapadnięć, nierówności, czy właściwie odtworzono wzór lub zachowano ułoŜenie kostki w równych liniach).  
 
Na kaŜdym etapie robót  rozbiórkowych naleŜy sprawdzić czy przy robotach nie uszkodzono lub zniszczono obiektów 
lub elementów naleŜących do osób trzecich . 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót 
 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka przedmiarowa i obmiarowa 

Jednostkę obmiarową/przedmiarową robót podano w punkcie 9 w kolumnie 2 dla poszczególnych elementów 
(asortymentów robót) podanych w kolumnie 1.  

W przypadku realizacji kontraktu ryczałtowego nie przewiduje się wykonywania obmiaru robót – pkt 7 nie 
obowiązuje. 

8. ODBIÓR ROBÓT  
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za 
wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące punktu  

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 

Rozbiórka lub demontaŜ 
asortymentu robót / elementu 

JEDN
O- 

STKA 

Zakres rozbiórki lub 
demontaŜu jednostki 
wymienionej  w kol. 1 

obejmuje: 

Uwagi i załoŜenia 

1 2 3 4 
• Elementy betonowe –fundamenty, 

mury z róŜnego rodzaju materiału metr 
szeście- 
nny  
[m3]  

koszty podane w D-00.00.00 
w pkt. 9  

1. wszelkie czynności, 
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• róŜnego rodzaju nawierzchnie: 
nawierzchnia mineralno-asfaltowa  
( ścieralna ,wiąŜąca, nawierzchnie 
frezowane, progi zwalniające)  
nawierzchnia z kostki betonowej 
/kamiennej 
nawierzchnia z płyt  betonowych 
Meba/ płyt drogowych 
nawierzchnia z płytek  
nawierzchnia betonowa  
nawierzchnia mineralna   
nawierzchnia/ warstwa z kostki 
kamiennej  
nawierzchnia przekładana z kostki lub 
płytki  
frezowanie 
• podbudowa: z kruszyw, 

stabilizacja, betonowa , mineralno-
bitumiczna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 metr 
kwadrat

owy  
[m2] 

 
• ZałoŜono Ŝe rozbiórka 

warstw nawierzchni  nie 
obejmuje warstwy leŜące 
niŜej tj podbudowy.  

 
• materiał kamienny –

kostka do ponownego 
wbudowania pod 
warunkiem jeśli będzie 
spełniała  odpowiednie 
wymagania  

 
 

• krawęŜnik betonowy  
• obrzeŜe betonowe  
• krawęŜnik/opornik  kamienny  
• ściek lub rolka z kostki kamiennej 

/ betonowej 
• przepust  

metr 
bieŜący 
[mb] 

• KrawęŜniki  i obrzeŜa 
naleŜy rozebrać łącznie z 
ławą lub/i podsypką  

• rozbiórka słupków oznakowania 
• demontaŜ tarcz znaków  
• oznakowanie przystankowe 
• słupki  
 

 

Sztuka 
[szt] 

wymagania i badania 
składające się na jej 
wykonanie,  określone w 
WT , w dokumentacji 
projektowej, przedmiarze i 
specyfikacjach technicznych 
w tym (odpowiednio do 
asortymentu robót): 

• wyznaczenie powierzchni 
przeznaczonej do rozbiórki, 
ew. prace pomiarowe; 

• oznakowanie i 
zabezpieczenie robót; 

• cięcie, rozkucie i zerwanie 
nawierzchni; 

• roboty związane z 
odkopaniem, odkuciem 
elementu rozbieranego 

• demontaŜ/ rozbiórka 
elementu 

• segregacja i oczyszczenie 
materiału (pkt 4.2 ST) 

• załadunek i wywiezienie i 
materiału z rozbiórki wg pkt 
4.2 ST); 

• ew. wyrównanie i 
zagęszczenie podłoŜa z 
dowiezieniem materiału 
zasypowego,  

• uporządkowanie terenu 
rozbiórki; 

• badania i kontrola 
wynikające z ST. 

2. wszelkie czynności  i 
materiały związane z 
wykonaniem robót 
towarzyszących i 
tymczasowych np.: 
zabezpieczenie i 
odwodnienie wykopów,  
podwieszenie kabli i 
rurociągów, ew. załoŜenie 
osłon na kable w miejscach 
kolizji, zabezpieczenie 
zaworów sieci, dodatkowe 
pomiary geodezyjno – 
inwentaryzacyjne, 
przesunięcia elementów i 
demontaŜe tymczasowe,   
regulacja włazów i skrzynek  
(pod warunkiem jeśli nie 
stanowią odrębnej pozycji 
przedmiarowej) 

 
• Elementy oznaczone jako 

komplet lub sztuka 
obejmują całkowitą 
rozbiórkę łącznie z 
podbudową bądź 
fundamentem, 
 

• Ogrodzenie  łącznie z 
ewentualnymi  furtkami i 
bramami. 
Ogrodzenia (lub ich 
części) przeznaczone do 
ponownego wbudowania 
muszą zostać 
oczyszczone i ew. 
pomalowane bądź 
zaimpregnowane jeŜeli 
nastąpiło zniszczenie i 
powierzchni podczas 
demontaŜu) 
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• obiekt kubaturowe (altanki, 
szklarnie)–rozbiórka  

• studnie ściekowe, przykanaliki 
  

Komple
t [kpl]/  
Obiekt  

 

 
Koszt składowania lub/i utylizacji stanowi odrębną cenę rozliczeniową.  
W przypadku braku w powyŜszej tabeli  jednostki materiału lub elementu rozbiórkowego, jednostkę naleŜy przyjąć wg 
przedmiaru robót.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 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 Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 
10.02.1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych 
(Dz.U.77.7.30), 

 
• Dz. U. Nr 62 poz. 628 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 


