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ROBOTY ROZBIÓRKOWE I REMONTOWE
ROBOTY ROZBIÓRKOWE
ROZBIÓRKA ELEMENTÓW STALOWYCH

1.

WSTĘP

1.1.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru demontażu elementów stalowych w ramach Przebudowy obiektu mostowego nr 4.34 - Kładka dla
pieszych w ciągu ul. Polnej w Ustroniu.

1.2.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1.

1.3.

Zakres Robót w SST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
rozbiórkę elementów stalowych - balustrad i belek z szyn.

1.4.

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami podanymi
w DM.00.00.00 "Wymagania Ogólne".

1.5.

Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, SST
i poleceniami Kierownika Projektu. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w DM.00.00.00 "Wymagania
Ogólne".

2.

MATERIAŁY
Materiały wbudowane nie występują.

3.

SPRZĘT
Do wykonania Robót należy używać sprzętu mechanicznego lub palników gazowych.

4.

TRANSPORT

Elementy demontowane mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Odwóz elementów z
rozbiórki w miejsce wskazane przez Kierownika Projektu. Zakłada się transport na odległość 10 km.

5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt Technologii
Robót rozbiórkowych oraz Projekt Organizacji Robót, uwzględniające wszystkie
warunki w jakich prowadzone będą Roboty.

5.2.

Czynności do wykonania zależnie od zakresu Robót podanego w Dokumentacji
Projektowej

Mechaniczne lub przy pomocy palników, usunięcie elementów stalowych, wykazanych do demontażu
w Dokumentacji Projektowej i pocięcie na elementy transportowe.
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Demontowane elementy powinny być w trakcie demontażu zabezpieczone przed przewróceniem się, względnie
spadnięciem z obiektu.

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Sprawdzeniu i odbiorowi podlegają:
− zgodność prowadzenia Robót z Projektem Technologii i Organizacji Robót rozbiórkowych,
− prawidłowość wykonanych pomostów zabezpieczających na czas demontażu jeżeli wymaga tego

technologia

7.

OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest kilogram (kg) zdemontowanych elementów stalowych.

8.

ODBIÓR ROBÓT

Przewiduje się tylko odbiór ostateczny na podstawie kontroli jakości wykonanej zgodnie z pkt. 6
niniejszej SST.

9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest cena jednostkowa za (kg) rozebranej balustrady i szyn stalowych według
dokonanego obmiaru i odbioru.
Cena jednostkowa obejmuje:
− prace przygotowawcze,
− wykonanie rusztowań i podestów roboczych oraz podestów zabezpieczających niezbędnych dla
umożliwienia demontażu,
− wykonanie prac rozbiórkowych,
− załadunek i odwóz materiałów z rozbiórki,
− oczyszczenie miejsca pracy,
− wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń,
− oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie

10.

PRZEPISY ZWIĄZANE
Nie występują.
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