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D.01.02.02.  ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU 
 
1. WSTĘP 

  
1.1. Przedmiot SST 

 
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej  Specyfikacji Technicznej są wymagania  
dotyczące wykonania i odbioru, zdjęcia warstwy humusu w ramach przebudowy drogi  
powiatowej nr 1934 O (DW 487 - Kol. Biskupska - Radłów - Wichrów gr. woj.  
śląskiego/Krzepice/) od km 4+697 do km 8+755. 
 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
 SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w p. 1.1.  
 
1.3. Zakres Robót objętych SST 

 
 Ustalenie zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych 
w p. 1.1, związanych ze zdjęciem humusu darniny grubości 15 cm ze skarp nasypów i 
przeciw skarp rowów trasy głównej. 
 
1.4. Określenie podstawowe 
 
 Określenie podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w SST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Kierownika Projektu. 
 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
 Materiały nie występują. 
 
 
3. SPRZĘT 

 
3.1. Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, PZJ i warunkami 
określonymi w SST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”, p. 3. 
 
3.2.  Roboty związane ze zdjęciem humusu należy wykonywać koparką lub ręcznie. 
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4. TRANSPORT 
 
 Humus można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
 Przewiduje się transport zdjętego humusu na składowisko przyobiektowe w celu jego 
późniejszego wykorzystania do umocnienia skarp oraz odwóz nadmiaru nieprzydatnego 
humusu do ponownego wykorzystania.   
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
 Wykonawca przedstawi Kierownikowi projektu do akceptacji Projekt Organizacji                  
i Harmonogram Robót  uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywane 
usunięcie humusu.  
 
5.1. Zakres wykonywanych Robót 
 
5.1.1. Humus należy zdjąć na głębokość jego zalegania, to jest średnio 15 cm. W miejscach, 
gdzie warstwa humusu jest grubsza niż powyżej założona, należy ją zdjąć na pełną głębokość 
zalegania. 
 
5.1.2. Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania 
humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed 
zanieczyszczeniem, zagęszczeniem, najeżdżaniem przez pojazdy. 
 
5.1.3. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po 
nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieograniczonym. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 Sprawdzenie jakości Robót polega na wizualnej ocenie kompletności usuniecia 
humusu z powierzchni pasa Robót ziemnych. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
 Jednostką obmiaru jest metr kwadratowy (m2) zdjętej warstwy humusu. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 Zdjęcie warstwy humusu podlega odbiorowi Robót zanikających i ulegających 
zakryciu według zasad podanych w SST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
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9. WARUNKI PŁATNOŚCI 
 
 Płaci się za metr kwadratowy (m2) zdjęcia humusu zgodnie z obmiarem, po odbiorze 
Robót. 
 Cena jednostkowa obejmuje: 
- ręczne i mechaniczne zdjęcie warstwy humusu na pełną głębokość jego zalegania, 
- załadunek i transport humusu na składowisko przyobiektowe lub odwóz nadmiaru 
nieprzydatnego humusu do ponownego wykorzystania, 
- utrzymanie odkładu w niezbędnym zakresie, 
- bieżące oczyszczenie dróg dojazdowych z resztek przewożonego humusu nanoszonego 
kołami pojazdów, 
- rekultywacja terenu po likwidacji odkładu, 
- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie, 
- wykonanie niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą ST, 
zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 


