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D.01.02.04. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC 
 
 
1. WSTĘP 

  
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, związanych z rozbiórką elementów dróg i ulic 
w ramach realizacji zadania pn.: ,,Przebudowa dróg gminnych ul. Zielonej                                  
i ul. Cegielnianej w Kochcicach”.    
   
1.2. Zakres stosowania STWiORB  
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru  Robót  Budowlanych jest stosowana jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB   
Ustalania zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych                   
w p. 1.1. i obejmują rozbiórkę: 
- nawierzchni z betonu asfaltowego o śr. gr. 4 cm,  
- nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm,  
- nawierzchni z kostki betonowej gr. 15 cm,  
- krawężników betonowych 15x30 cm, 
- elementy odwodnienia. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
Niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 
- organizacja robót budowlanych, 
- zabezpieczenie interesu osób trzecich, 
- ochrony środowiska, 
- warunków bezpieczeństwa pracy, 
- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,  
- warunków organizacji ruchu, 
- zabezpieczenie chodników i jezdni, 
podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
Kody grup, kas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących 
przedmiotu zamówienia podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
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2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania oraz transportu 
podano  w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
2.2. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów  
Elementy i materiały z rozbiórek stające się własnością wykonawcy powinny być usunięte         
z terenu budowy w sposób i terminie niekolidującym z wykonaniem innych robót. Wszystkie 
koszty związane z transportem, składowaniem i utylizacją ponosi Wykonawca. Materiały 
wskazane przez Inwestora jako jego własność należy dostarczyć na wskazane miejsce. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania 
Ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w PZJ               
i projekcie Technologii i Organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania 
Ogólne”. 
 
4.2. Transport sprzętu i materiałów 
Materiały z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji                  
Robót  oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich 
będzie wykonywane roboty.  
 
5.2. Wykonanie Robót rozbiórkowych 
Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 
elementów wymienionych w pkt. 1.3. zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB lub 
wskazanych przez Inżyniera. 
Decyzję o ewentualnym zakwalifikowania materiału z rozbiórki do ponownego wbudowania 
podejmuje Inżynier. 
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Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania uszkodzeń. 
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić 
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić do uzyskania 
wskaźnika zagęszczenia Is>1,00. 
Załadunek gruzu na środki transportu należy prowadzić za pomocą koparki lub ładowarki.         
W trakcie przewozu gruzu Wykonawca ma obowiązek bieżącego utrzymania dróg 
dojazdowych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.     Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania 
Ogólne” 
 
6.2.     Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
Kontrola jakości Robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych Robót 
rozbiórkowych oraz wywozu gruzu z miejsca budowy, jak również sprawdzeniu stopnia 
uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach powinno 
spełniać odpowiednio wymagania określone w odpowiednich STWiORB. 
Odbioru wykonanych Robót rozbiórkowych dokonuje Kierownik Projektu na budowie na 
zasadach określonych w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne” jak dla Robót 
zanikających i ulegających zakryciu. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót  
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Obmiaru Robót dokonuje się na budowie. 
Jednostką obmiaru Robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ulic jest dla rozbiórki: 
- nawierzchnie - metr kwadratowy (m2), 
- krawężników betonowych, elementy odwodnienia  - metr (m), 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót  
Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
8.2. Sposób odbioru robót 
W przypadku niezgodności, choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje się 
za niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na 
własny koszt. 
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9. PODSTAWA PŁATONŚCI 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00. 
„Wymagania Ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa za jednostkę obmiarową określoną w p. 7 wg 
dokonanego obmiaru i odbioru. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości, 
- wyznaczenie Robót w terenie, 
- zakup i zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania 
robót wynikających z przyjętej technologii robót, 
- rozbiórka wszystkich materiałów wymienionych w pkt.1.3, 
- załadunek i odwóz na wysypisko, 
- koszty utylizacji, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń, 
- uporządkowanie terenu rozbiórki, 
- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
Nie  występują. 
 
10.2. Inne dokumenty 
1.Dz. U. Nr 62 poz. 628 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.  


