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D.01.02.04 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1. WST P
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotycz ce
rozbiórki elementów mostu zwi zanych z przebudow mostu przez rz. Czarna Ha cza w m.
Podwysokie Jeleniewskie w ci gu drogi gminnej Podwysokie Jeleniewskie - Malesowizna
.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1 .
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH SPECYFIKACJ
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotycz zasad
prowadzenia robót zwi zanych z przebudow mostu przez rz. Czarna Ha cza w m.
Podwysokie Jeleniewskie w ci gu drogi gminnej Podwysokie Jeleniewskie - Malesowizna i
obejmuj rozbiórk nast puj cych elementów:
- rozbiórka konstrukcji drewnianych
- rozbiórka konstrukcji stalowej
- rozebranie elementów betonowych
− odwiezienie materiałów z rozbiórki
1.4. OKRE LENIA PODSTAWOWE
Okre lenia podstawowe podane w niniejszej SST s zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w Szczegółowej Specyfikacji Techniczne D-M00.00.00 "Wymagania Ogólne"
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE ROBÓT
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne"
2. MATERIAŁY
Własno ci Zamawiaj cego s nast puj ce materiały, których przydatno
u ycia zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru.

do ponownego

3. SPRZ T
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej DM-00.00.00 "Wymagania Ogólne".
3.2. SPRZ T DO ROZBIÓRKI
Do wykonania robót zwi zanych z rozbiórk nale y stosowa :
- uraw samochodowy
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- młoty pneumatyczne,
- ładowarki,
- samochody ci arowe,
4. TRANSPORT
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne".
4.2. TRANSPORT MATERIAŁU Z ROZBIÓRKI
Materiały z rozbiórki mog by przewo one dowolnymi rodkami transportowymi. Materiały
stanowi ce własno Zamawiaj cego b d odtransportowane na składowisko wskazane przez
Inspektora Nadzoru. Pozostałe materiały Wykonawca usunie z placu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. WYKONANIE ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH
Roboty rozbiórkowe elementów mostu obejmuj usuni cie z Terenu Budowy wszystkich
elementów wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z lokalizacj podan w dokumentacji
projektowej lub wg wskaza Inspektora Nadzoru.
Roboty rozbiórkowe nale y wykonywa przy zastosowaniu sprz tu wymienionego w
pkt. 3.2 lub w sposób zalecony przez Inspektora Nadzoru.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO CI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SSTD-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne".
6.2. KONTROLA JAKO CI ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH
Sprawdzenie jako ci robót rozbiórkowych polega na sprawdzeniu ich zgodno ci z:
- dokumentacj projektow w zakresie kompletno ci wykonywanych robót,
- wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostk obmiarow robót zwi zanych z rozbiórk elementów dróg jest:
rozebranie konstrukcji drewnianych - m3
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rozebranie konstrukcji stalowych - T
rozebranie elementów betonowych - m3
odwiezienie materiałów z rozbiórki - m3
odwiezienie konstrukcji stalowej - T

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano SST D-M-00.00.00 „Wymagania Ogólne” .
9. PODSTAWA PŁATNO CI
9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZ CE PODSTAWY PŁATNO CI
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne”
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ
Cena wykonania robót obejmuje:
rozebranie konstrukcji drewnianych - m3
rozebranie konstrukcji stalowych - T
rozebranie elementów betonowych - m3
odwiezienie materiałów z rozbiórki - m3
odwiezienie konstrukcji stalowej - T
−
odwiezienie materiałów z rozbiórki na wskazane miejsce.
−
odwiezienie odpadów na wysypisko mieci.
10.
PRZEPISY ZWI ZANE
Nie wyst puj .
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