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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru rozbiórki elementów dróg i ulic w związku z budową przepustu na cieku Krzyżanka 

w ciągu ulicy Łagowskiej w Poznaniu. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót rozbiórkowych 

elementów nawierzchni i obejmują : 

 rozebranie istniejącego umocnienia ścieżki – kruszywo lub gruz, 

oraz 

 wywiezienie materiałów nadających się do ponownego wykorzystania z terenu 

rozbiórki (transport na składowisko Zamawiającego z mechanicznym 

załadunkiem i rozładunkiem) 

 wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki (transport na składowisko Wykonawcy 

z mechanicznym załadunkiem i rozładunkiem) 

 

Uwaga: Materiały rozbiórkowe należy przejrzeć i posortować. Ostateczną decyzję 

o przydatności do ponownego wykorzystania materiałów podejmie Inżynier 

w porozumieniu z Zamawiającym. 

Materiały nie nadające się do ponownego wbudowania Wykonawca winien 

odtransportować na składowiska przy zachowaniu przepisów odnośnie 

ochrony środowiska i zagospodarowania odpadów (Ustawa z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz. U. z 2013 roku poz. 21). 

Materiały nadające się do ponownego wbudowania (w tym elementy 

prefabrykowane) są własnością Zamawiającego i należy je odwieźć na 

składowisko Zamawiającego.  

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i Specyfikacją Techniczną  OST 00.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00 "Wymagania ogólne". 

2. Materiały 

Nie występują. 
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3. Sprzęt 

3.1. Roboty związane z rozbiórką elementów dróg i ulic 

Roboty związane z rozbiórką elementów dróg i ulic będą wykonywane mechanicznie 

i ręcznie. Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

 spycharki, 

 zrywarka do nawierzchni,  

 ładowarki, 

 samochody ciężarowe, 

4. Transport 

Materiały uzyskane z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

zaakceptowanymi przez Inżyniera dla danego asortymentu materiału rozbiórkowego. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST 00 "Wymagania ogólne". 

Roboty rozbiórkowe prowadzić w sposób, który nie wpłynie na duże ograniczenia ruchu 

pojazdów.  

5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Wyznaczenie elementów przeznaczonych 

Wyznaczenie elementów przeznaczonych do rozbiórki należy wykonać na podstawie 

Dokumentacji Projektowej w uzgodnieniu z Inżynierem (Kierownikiem Projektu). 

5.2.2. Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym. 

Za bezpieczeństwo ruchu na odcinku wykonywanych robót odpowiedzialny jest 

Wykonawca robót.  

Odcinki wykonywanych robót należy oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami 

[Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów świetlnych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) – zał. 

nr 4]. 

5.2.3. Rozbiórka nawierzchni z tłucznia lub gruzu. 

Nawierzchnię z tłucznia lub gruzu można rozebrać za pomocą urządzeń mechanicznych: 

spycharek lub za pomocą zrywarek samobieżnych 

Nawierzchnia powinna być rozebrana w całości na odcinku przewidzianym 

w Dokumentacji Projektowej, a podłoże oczyszczone. 

5.3. Przewożenie i składowanie materiałów pochodzących z rozbiórek. 

Materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca winien posortować i następnie 

w obecności Inżyniera zakwalifikować materiały nadające się do ponownego 

wykorzystania. Materiały uszkodzone i nie nadające się do ponownego użycia należy 

traktować jako odpad. 

Materiał odpadowy z rozbiórki jest własnością Wykonawcy. Wykonawca winien 

przetransportować go i złożyć na składowisku zaakceptowanym przez Inżyniera 
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w uzgodnieniu w właściwymi władzami i zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony 

środowiska. 

Materiały z rozbiórek, przeznaczone do ponownego wykorzystania stanowią własność 

Zamawiającego. Należy je załadować, przewieźć i składować w miejscu wskazanym przez 

Inżyniera, w sposób uporządkowany i właściwy dla danego asortymentu oraz zabezpieczyć je 

przed zniszczeniem.  

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.  

7. Obmiar robót 

Jednostkami  obmiaru są :  

 dla poszczególnych warstw nawierzchni – m2 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST 00 punkt 7. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne".  

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 "Wymagania ogólne". 

Cena wykonania robót obejmuje: 

 wyznaczenie miejsc rozbiórek, 

 oznakowanie miejsca robót, 

 sortowanie materiałów do ponownego wykorzystania, 

 załadunek i odtransportowanie materiałów odpadowych pochodzących 

z rozbiórki na składowisko Wykonawcy lub Zamawiającego zaakceptowane 

przez Inżyniera (np. właściwą bazę materiałową). 

 koszt utylizacji materiałów odpadowych. 

oraz dla 1 m2 nawierzchni: 

 rozebranie poszczególnych warstw nawierzchni, 

10. Przepisy związane 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. Nr 0 z 2013 roku poz. 21). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów świetlnych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) – zał. 

nr 4. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r Nr 47 poz. 401, ze 

zmianami.) 

Przepisy i instrukcje BHP przy robotach rozbiórkowych. 


