I/14 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1. Wstęp
l.l.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z rozbiórką elementów budowlanych przy remoncie budynków SOK i byłej Suwalszczyzny
przy ul. Noniewicza w Suwałkach.
1.2.
Zakres robót objętych SST
-

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką:
Istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej na budynku SOK,
Skorodowanych i odparzonych tynków,
opasek betonowych i kostki betonowej polbruk gr. 6 cm
poręczy i barier stalowych oraz daszków nad wejściami
innych robót rozbiórkowych

1.3. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST „Wymagania ogólne"
1.5, Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogonie"
2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST „Wymagania
ogólne"
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne"
3.2. Sprzęt do rozbiórki

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg może być wykorzystany sprzęt podany
poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora:
- spycharki.
- ładowarki,
- samochody ciężarowe,
- zrywarki,
- mioty pneumatyczne,
- piły mechaniczne,
- koparki.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne"
4.2. Transport materiałów z rozbiórki
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.
5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne"
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych
Roboty rozbiórkowe obejmują usuniecie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w
pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazanych przez Inspektora.

Roboty rozbiórkowe obejmują usuniecie z terenu budowy wszystkich obiektów budowlanych, w stosunku
do których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej.
Obiekty znajdujące się w pasie robót drogowych, nie przeznaczone do usunięcia, powinny być przez
Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. leżeli obiekty, które mają być zachowane, zostaną uszkodzone
lub zniszczone przez Wykonawcę, to powinny one być odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposób
zaakceptowany przez Zamawiającego.
Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inspektor może
polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk
materiałów.
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub przez
Inspektora.
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania
zbędnych uszkodzeń, O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na
miejsce określone w SST lub wskazane przez Inspektora
Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu
budowy.
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W
szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w SST
„Roboty ziemne".
5.3. Usuniecie kamieni i bloków skalnych
Duże kamienie i bloki skalne powinny być usunięte z powierzchni pasa robot ziemnych w obrębie
wykopów oraz w obrębie nasypów w przypadku, gdy wysokość kamieni lab bloków skalnych przekracza 1/3
wysokości nasypu.
Jeżeli wielkość kamieni lub bloków skalnych uniemożliwia ich usunięcie bez wcześniejszego podzielenia
na mniejsze części należy je podzielić.
Doły (wykopy) po usuniętych kamieniach i blokach skalnych powinny być zabezpieczone lub wypełnione
zgodnie z zasadami określonymi w p. 5,2.
6. Kontrola jakości robot
6.1, Ogólne zasady kontroli jakości robot
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne"
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.
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni powinno
spełniać odpowiednie wymagania określone w SST Roboty ziemne".
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne"
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest:
- dla nawierzchni -m 2 (metr kwadratowy),
- dla kostki betonowej polbruk(metr bieżący),
-

dla ław betonowych 1m3 ławy

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne"
9. Podstawa płatności
9.1, Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne"
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robót obejmuje:

- ręczne lub mechanicznie rozebranie elementu,
- usunięcie z terenu rozbiórki poprzez mechaniczne lub reczne załadowanie na środek transportowy,
- wywiezienie w miejsce wskazane przez Zamawiającego wraz z utylizacją
- uporządkowanie terenu rozbiórki.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Nie występują.

