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D.01.02.02 ZDJ�CIE  WARSTWY HUMUSU 

1.  WST�P 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
Robót zwi�zanych ze zdj�ciem warstwy humusu w ramach przebudowy   mostu przez  rz. Czarna Ha�cza 
w m. Podwysokie Jeleniewskie  w ci�gu drogi gminnej Podwysokie  Jeleniewskie - Malesowizna   
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres Robót obj�tych SST 

Ustalenia zawarte w n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotycz� zdj�cia warstwy humusu w 
ramach robót przygotowawczych wykonywanych w ramach przebudowy   mostu przez  rz. Czarna 
Ha�cza w m. Podwysokie Jeleniewskie  w ci�gu drogi gminnej Podwysokie  Jeleniewskie – Malesowizna 
obejmuj�: 
-  zdj�cie warstwy humusu o �redniej grubo�ci 30 cm 
W przypadku wyst�pienia warstwy o innej mi��szo�ci ni� wymieniona, nale�y j� zebra� 
dostosowuj�c si� do warunków lokalnych. 
 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
Stosowane okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z Dokumentacj� 
Projektow�, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotycz�ce Robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.  MATERIAŁY 

Nie wyst�puj�. 
 
3.  SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprz�t do wykonania Robót zwi�zanych z usuni�ciem humusu 
Do wykonywania Robót zwi�zanych ze zdj�ciem warstwy humusu nale�y stosowa�:  
-  spycharki, 
-  równiarki, 
- sprz�t do r�cznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe 

wykonanie Robót sprz�tem zmechanizowanym nie jest mo�liwe. 
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4.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
Humus nale�y przemieszcza� z zastosowaniem równiarek lub spycharek na pryzmy z przeznaczeniem 
do humusowania skarp i terenów zielonych . 
Nadmiar humusu mo�e by� przewo�ony dowolnym transportem samochodowym. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania Robót 
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
Robót, uwzgl�dniaj�ce warunki w jakich wykonywane b�d� Roboty zwi�zane ze zdj�ciem humusu. 
 
5.2.  Zdj�cie warstwy humusu 
Warstwa humusu powinna by� zdj�ta z przeznaczeniem do pó�niejszego u�ycia do humusowania. 
Zagospodarowanie humusu powinno by� zgodne z Dokumentacj� Projektow� i wskazaniami Inspektora 
Nadzoru. 
Humus nale�y zdejmowa� mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyj�tkowych 
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczaj�ce dla prawidłowego wykonania Robót 
(zmienna grubo�� warstwy humusu) nale�y dodatkowo stosowa� r�czne wykonanie Robót jako 
uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 
Warstw� humusu nale�y zdj�� z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach 
okre�lonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazaniach Inspektora Nadzoru. 
Humus nale�y zdj�� na pełn� gł�boko�� jego zalegania okre�lon� w Dokumentacji Projektowej lub 
wskazan� przez Inspektora Nadzoru na roboczo, według faktycznego stanu wyst�powania. Stan faktyczny 
b�dzie stanowił podstaw� do rozliczenia czynno�ci zwi�zanych ze zdj�ciem warstwy humusu. 
Zdj�ty humus nale�y składowa� w regularnych pryzmach. 
Miejsca składowania humusu powinny by� przez Wykonawc� tak dobrane aby humus był zabezpieczony 
przed zanieczyszczeniem, a tak�e naje�d�aniem przez pojazdy i zag�szczaniem. Nie nale�y zdejmowa� 
humusu w czasie intensywnych opadów i bezpo�rednio po nich, aby unikn�� zanieczyszczenia glin� lub 
innym gruntem nieorganicznym. 
 
6.  KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci Robót 
Ogólne zasady kontroli jako�ci Robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Kontrola jako�ci Robót zwi�zanych ze zdj�ciem humusu 
Sprawdzenie jako�ci Robót polega na wizualnej ocenie kompletno�ci usuni�cia humusu z powierzchni 
pasa robót ziemnych, zgodnie z Dokumentacj� Projektow� i wskazaniami Inspektora Nadzoru. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.    Ogólne zasady obmiaru Robót  
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
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7.2.    Jednostka obmiarowa 

Jednostk� obmiarow� Robót zwi�zanych ze zdj�ciem warstwy humusu jest 1 m2 (metr kwadratowy), na podstawie Dokumentacji 
Projektowej i pomiarów w terenie. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.     Ogólne zasady odbioru Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
Odbiór robót w zakresie potr�ce� za wady b�dzie dokonany zgodnie z Instrukcj� DP-T 14 z pó�niejszymi zmianami wydan� 
przez GDDP Warszawa. 
 
8.2.     Sposób odbioru Robót 
Roboty obj�te niniejsz� SST podlegaj� odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, który 
powinien by� dokonany po  
wykonaniu zdj�cia warstwy humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy. 
Inspektor Nadzoru oceni wyniki pomiarów przedło�onych przez Wykonawc� zgodnie z niniejsz� SST. 
W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a 
Wykonawca wykona je na własny koszt w ustalonym terminie. 
 
 
9.  PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1.     Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
9.2.     Cena jednostki obmiarowej 
Płatno�� za 1 m2 zdj�tego humusu nale�y przyjmowa� zgodnie z obmiarem i ocen� jako�ci Robót. 
Cena jednostkowa wykonania Robót obejmuje zdj�cie humusu na pełn� gł�boko�� jego zalegania wraz z 
hałdowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na odkład.  
 

10.  PRZEPISY ZWI�ZANE 

10.1. Normy 

1. PN-S-02205    Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
 
 
 
 
 
 
 
 


