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D. 01.02.04    ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych 
z rozbiórką elementów dróg.  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

  
 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
Robót polegających na rozbiórce elementów dróg. 
 Zakres robót obejmuje rozbiórkę: 

- nawierzchni jezdni z asfaltobetonu na obiekcie i dojazdach, 
- izolacji na obiekcie, 
- konstrukcji chodników na obiekcie, 
 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 
 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi  
i określeniami podanymi w  ST D-M. 00.00.00.- „Wymagania Ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
 
 Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D-M.00.00.00 - „Wymagania Ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M-00.00.00- 
„Wymagania Ogólne” pkt 2.  Materiały z rozbiórki przynależą do Wykonawcy. 
 
3. SPRZĘT 
 
 Sprzęt do wykonania Robót rozbiórkowych winien być dobrany przez Wykonawcę w projekcie organizacji Robót i 
zaakceptowany przez Inżyniera. Zastosowany sprzęt nie może powodować uszkodzeń nie rozbieranych elementów.  
 
4. TRANSPORT 
 
 Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu. Wybór środka transportu zależy od 
odległości i warunków lokalnych.  
  
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt Technologii i Organizacji prac rozbiórkowych 
uwzględniające wszystkie warunki  w jakich prowadzone będą roboty.  

Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w 
pkt. 1.3.  Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 

Kontrola jakości  Robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych Robót rozbiórkowych  zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. 

 
7.  OBMIAR ROBÓT 
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Jednostką obmiarową Robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest: 
- dla rozbiórki  nawierzchni asfaltobetonowej gr. 3 cm  i izolacji  - metr kwadratowy [m2]  , 
-       dla rozbiórki kap chodnikowych  - metrsześcienny [m3] 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-M.00.00.00 - ”Wymagania Ogólne”  
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa według dokonanego obmiaru i odbioru. 
Cena jednostkowa obejmuje: 

- prace przygotowawcze, 
- wykonanie rusztowań, podestów roboczych oraz podestów zabezpieczających przed spadaniem gruzu, 
- wykonanie prac rozbiórkowych, 
- załadunek i odwóz gruzu i zdemontowanych elementów, 
- oczyszczenie miejsca pracy, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów ,prób i sprawdzeń, 
- oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie 

 
 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz 627, z późniejszymi zmianami) 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz 628, z późniejszymi zmianami) 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. W sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz 
1206) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2002 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 dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


