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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest materiałem stosowanym jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z realizacją zadania pt.: " Rozbudowa i
przebudowa drogi powiatowej nr 2863W tj. ul. Mirkowskiej w Konstancinie- Jeziornie na odcinku od
ul. Warszawskiej do ul. Wojska Polskiego".
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze zdjęciem
warstwy humusu gr.15cm, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych. Szczegółowy zakres robót
przedstawiono w Przedmiarze robót.
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
Nie występują.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu i/lub darniny
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu nie nadającej się do powtórnego użycia
należy stosować:
 równiarki,
 spycharki,
 łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe
wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe,
 koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą zastosowania
takiego sprzętu.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport humusu i darniny
Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić transportem
samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia
humusu. Odległość transportu na jaką należy odwieść zdjęty humus określi Inwestor.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D. 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
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Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych
w dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z humusu.
5.2. Zdjęcie warstwy humusu
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu skarp,
zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych
w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być załadowane
i wywiezione wraz z utylizacją.
Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie
może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo
budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych
mechanicznie.
Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach
określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej,
ST lub wskazana przez Inspektora Nadzoru, według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny
będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu.
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być
przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także
najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio
po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola usunięcia humusu lub/i darniny
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu przez Inspektora
Nadzoru.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m
i utylizacją nadmiaru humusu.
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(metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu wraz z wywiezieniem

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
8.1. Odbiór ostateczny
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- obmiar geodezyjny składający się z tabeli zawierającej szerokości oraz rzędne terenu przed i po wykonaniu
robót,
- szkic geodezyjny zawierający zaznaczoną powierzchnię obmiaru,
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione przez
Zamawiającego wg. wzoru zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D. 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Cena 1 m wykonania robót obejmuje:
- wyznaczenie zakresu robót
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 zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy wzdłuż drogi, odwiezieniem nadmiaru na odkład
i utylizację wraz z obmiarem geodezyjnym
10. PRZEPISY ZWIĄZANE – nie występują
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