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D. 01.02.03    ROZBIÓRKA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  
 
 
1.  WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej  (ST) 
  
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót 
związanych z rozbiórką obiektów mostowych. 
 
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 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót w zakresie 
przewidzianym w dokumentacji technicznej związanych z demontażem poręczy mostowych. 

 
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 
 
 Materiały wbudowane nie występują 
 
3. SPRZĘT 
 
 Sprzęt do wykonywania Robót rozbiórkowych winien być dobrany przez Wykonawcę w projekcie  
organizacji Robót i zaakceptowany przez Inżyniera. Wyklucza się możliwość  zastosowania Robót strzałowych. 
Prace można prowadzić przy użyciu lekkich młotów pneumatycznych lub elektrycznych. Dopuszcza się użycie 
lancy wodnej do rozbiórki hydrodynamicznej ( ciśnienie wody 800- 1200 barów ) 
Ponadto, można stosować: 
- ładowarki, 
- dźwigi, 
 
4. TRANSPORT 

 
 Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu. Zagospodarowanie i wybór 
miejsca odwozu materiałów z rozbiórki należy do Wykonawcy. 
  
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
- Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt technologii Robót rozbiórkowych oraz  projekt 

organizacji Robót, uwzględniające wszystkie warunki  w jakich prowadzone będą roboty, 
- prace rozbiórkowe  prowadzić  sposobem wyburzenia - lekkimi młotami pneumatycznymi, elektrycznymi 

względnie, gdy zezwalają na to  warunki lokalne, sposobem hydrodynamicznym.  Wyklucza się możliwość 
stosowania Robót strzałowych, 

- rozebrane elementy stają się własnością Wykonawcy i należy je odwieźć poza teren budowy  
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
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 Sprawdzeniu podlegają: 
- zgodność prowadzenia Robót z projektem  technologii i organizacji  Robót rozbiórkowych, 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiaru Robót  jest: 
  
metr  [m]     -   rozebranych balustrad, barier 

  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Odbiorom podlegają: 
- przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych: wykonane zabezpieczenia urządzeń obcych, rusztowania, 

pomosty robocze i podesty zabezpieczające przed  opadaniem gruzu, 
- odbiór końcowy ( stwierdzenie wykonania zakresu Robót przewidzianego Dokumentacją Projektową  
 
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) 

 
 


