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1. Wstęp
1.1.
Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczą wykonania i odbioru robót polegających na usunięciu gruzu z placu budowy
w zadaniu pt.
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1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z usunięciem gruzu - płyt betonowych
kanału technicznego .
Zakres robót obejmuje:
. usunięcie gruzu betonowego z placu budowy.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w ST
3.00. „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. Materiały.
Nie występują.
W kosztach należy uwzględnić opłatę za przyjęcie odpadów na wysypisko.
3. Sprzęt.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 3.00. „Wymagania ogólne” pkt 3. Sprzęt stosowany do wykonania robót
powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Do usunięcia gruzu i innych materiałów pozyskanych z rozbiórki dachu i remontu elewacji z placu budowy użyć dowolnych
samochodów samowyładowczych oraz transport technologiczny.
4. Transport.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 8.00. „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.1. Użyte pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i przepisów
ruchu drogowego.
5. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 8.00. „Wymagania ogólne” pkt 5.
6. Kontrola jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B.00. „Wymagania ogólne” pkt 6.
Poszczególne etapy wykonania robót powinny być zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy.
7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B.00. „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa.
Jednostką obmiarową
. dla gruzu jest
. dla złomu stalowego

[m3],
[t.]

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 8.00. „Wymagania ogólne” pkt 8. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu
robót przewidzianego w dokumentacji), dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez wykonawcę do odbioru tych robót.
Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót kontrolując ich jakość.
Odbiory częściowe i końcowe prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 6. Jeżeli chociaż jedno badanie daje wynik
negatywny wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu.
W takiej sytuacji wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i dokumentacją projektowa., i zgłosić
je do ponownego odbioru. Sprawdzeniu podlega:
. teren budowy, który powinien być doprowadzony do stanu wjakim został przekazany wykonawcy przez Zamawiającego w
dniu przekazania placu budowy z odnotowaniem tego faktu w protokole przekazania placu budowy.
8.1. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST jeżeli wszystkie badania i pomiary dają wynik
pozytywny.
9. Warunki płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 8.00. „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.1.
Płaci się za:
-ustaloną ilość m3 i ilość ton usuniętego z placu budowy gruzu budowlanego i złomu
stalowego wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
• załadunek gruzu,
• wywiezienie gruzu z placu budowy,
. opłaty za przyjęcie gruzu na wysypisko,
. technologiczne prace przygotowawcze,
• uporządkowanie stanowiska pracy,
• usunięcie ewentualnych szkód spowodowanych czynnością wywożenia gruzu i złomu.
Ceny jednostkowe zaproponowane pacz Wykonawcę robót w kosztorysie ofertowym są ostateczne.
Cena jednostkowa nie zawiera podatku VAT.
10. Przepisy związane.
1. Dz. U. Nr 62 z dnia 271V 2Wlr. z pózniejszymi zmianami: Ustawa o odpadach.
2. Ustalenia z Inspektorem Nadzoru.

