D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg

1. WSTĘP
1. 1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg w ramach
zadania: „Przebudowa ul. Kochanowskiego w Mielcu wraz z przebudową odwodnienia”.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
rozebraniem m.in:
- krawęŜników,
- podbudowy z kruszywa,
- nawierzchni bitumicznych,
- obrzeŜy betonowych,
- nawierzchni z betonu w tym chudego betonu, stabilizacji,
- nawierzchni z kostki brukowej, płyt, trylinki
- słupków betonowych,
- konstrukcji tablic i elementów małej architektury,
- studzienek kanalizacji deszczowej, wpustów, studzienek kanalizacji teletechnicznej i innych
urządzeń jeśli kolidują one z projektowanymi pracami.
- oznakowania pionowego
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w STWiORB M-D-00.00.00 "Wymagania ogólne” pkt.1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB M-D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt
1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB DM-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 2.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-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/Inspektora Nadzoru:
-

koparki, koparko- ładowarki

-

samochody cięŜarowe,

-

młoty pneumatyczne,

-

piły mechaniczne,

-

ręczny sprzęt (kilof, łom, łopata, szlifierka).

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”
pkt.4.

4.2. Transport materiałów z rozbiórki
Materiał z rozbiórki moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu. Transport materiału
stanowiącego własność Zamawiającego (wg Przedmiaru robót) w miejsce wskazane przez InŜyniera lub
Zamawiającego (Cmentarz Komunalny, ZUOK). Materiały z rozbiórek nawierzchni z kostki betonowej
(nieuszkodzone i nadające się do ponownego wykorzystania) powinny być złoŜone i przewoŜone na
paletach Wykonawcy do ZUOK i na tych paletach pozostawione . Palety naleŜy owinąć folią w celu
zabezpieczenia materiału przed rozsegregowaniem. Materiały przechodzące na własność Wykonawcy,
Wykonawca zagospodaruje zgodnie z DM-00.00.00.
Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni plac składowy i przechowana na nim
materiały z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.
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 InŜyniera
/Inspektora Nadzoru.
Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej,
InŜynier/Inspektor Nadzoru moŜe polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie
określony przewidziany odzysk materiałów.
Roboty rozbiórkowe moŜna wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w STWiORB
lub przez InŜyniera/Inspektora Nadzoru.
Wszystkie elementy moŜliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania
zbędnych uszkodzeń.
Materiał z rozbiórki (wg Przedmiaru robót) stanowi własność Zamawiającego.
Transport
materiału na bazę materiałową lub inne miejsce wskazane przez InŜyniera w gestii Wykonawcy.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB M-D-00.00.00 Wymagania ogólne" pkt
6.
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB M-D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg:
dla:
- Rozebranie obrzeŜy 8x30 cm na podsypce piaskowej wraz z odwozem do ZUOK na paletach Wykonawcy
lub utylizacją - jest metr (m)
- Rozebranie nawierzchni z kostki o wys. 6 cm na podsypce piaskowej - chodniki - materiał do
powtórnego wbudowania - wraz z ułoŜeniem na palety Wykonawcy i odwozem do ZUOK - jest metr
kwadratowy (m2)
- Rozebranie nawierzchni z kostki o wys. 8 cm na podsypce piaskowej - parkingi, zatoki autobusowe i
skrzyŜowania , opaski - materiał do powtórnego wbudowania - wraz z ułoŜeniem na palety Wykonawcy i
odwozem do ZUOK - jest metr kwadratowy (m2)

- Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm
na podsypce piaskowej - wraz z ułoŜeniem na palety Wykonawcy i odwozem do ZUOK - jest metr
kwadratowy (m2)

- Frezowanie nawierzchni z betonu o grub. od 15 cm do 25 cm wraz z utylizacją na koszt Wykonawcy jest metr kwadratowy (m2)

- Rozebranie krawęŜników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej - wraz z utylizacją na koszt
Wykonawcy- jest metr sześcienny (m3)
- Rozebranie krawęŜników wtopionych na podsypce cem.piaskowej - wraz z utylizacją na koszt
Wykonawcy - jest metr (m)

- Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o śr. grub. 11cm wraz z odwozem na plac
składowy Wykonawcy lub Cmentarz Komunalny - jest metr kwadratowy (m2)

- Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 32 cm z moŜliwością powtórnego wbudowania
wraz z odwozem na plac składowy lub Cmentarz Komunalny- jest metr kwadratowy (m2)
- Rozebranie i wywiezienie ulepszonego podłoŜa na odległość do 10km z moŜliwością wykorzystania do
stabilizacji gruntu Cementem - jest metr sześcienny (m3)
- DemontaŜ studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm wraz z przykanalikami
odwozem wpustów do ZUOK i utylizacją gruzu - jest 1 sztuka (szt.)

z

- DemontaŜ studni rewizyjnych wraz z odwozem włazów do ZUOK i utylizacją gruzu - jest 1 sztuka (szt.)
- DemontaŜ kanału deszczowego fi 800 wraz z utylizacją gruzu - jest 1 metr (m)
- Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 9 cm na parkingach - wraz z
odwozem na plac składowy Wykonawcy lub Cmentarz Komunalny - jest metr kwadratowy (m2)
- Mechaniczne rozebranie podbudowy o grub. 37 cm – Zatokaw km 0+246,32 DO 0+284,91 str.. L,
0+026,5 DO 0+065,20 str. P - wraz z utylizacją - jest metr kwadratowy (m2)
- Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 27 cm - wraz z odwiezieniem na
plac składowy Wykonawcy do ponownego wbudowania lub Cmentarz Komunalny- jest metr kwadratowy
(m2)
8.

ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB M-D-00.00.00 "Wymagania ogólne"
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót związanych z rozbiórkami zgodnie z pozycjami wskazanymi w kosztorysie,
zawiera:
roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,
sfrezowanie nawierzchni asfaltowej,
rozkucie i zerwanie podbudowy z kruszywa,
rozkucie i zerwanie nawierzchni z betonu i z kostki brukowej,
odkopanie krawęŜników i obrzeŜy wraz z wyjęciem i oczyszczeniem,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
demontaŜ i oczyszczenie elementów studzienek i innych urządzeń,
przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu oceny przydatności do ponownego
uŜycia,
załadunek na palety Wykonawcy materiału przydatnego do ponownego wykorzystania, ofoliowanie i
wywóz materiału z rozbiórki na składowisko Zamawiającego,
- przewiezienie materiałów na plac składowy Wykonawcy
- utylizację materiału nienadającego się do wbudowania
- wyrównanie i uzupełnienie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.Normy
1. PN-S-02205

- Drogi samochodowe. Roboty Ziemne. Wymagania i badania

