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1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu wykonywanych w ramach zadania 
pn.: „Budowa chodnika w ulicy Sycowskiej w Poznaniu”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
ze zdjęciem warstwy humusu, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych 
i obejmują: 

− mechaniczne usunięcie warstwy humusu grubości 10cm wraz z wywozem nadmiaru na 
odkład 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Warstwa humusu – warstwa ziemi roślinnej urodzajnej, nadającej się do upraw 
ogrodowych/rolnych. 

1.4.2. Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M 00.00.00. „Wymagania ogólne”       
pkt 1.5. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 

2. Materiały 

 Nie występują 
 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”    
pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu 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. 
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 Sprzęt użyty do wykonania robót powinien być sprawny technicznie i zaakceptowany 
przez Inżyniera 
 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport humusu 

 Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić 
transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków 
lokalnych i przeznaczenia humusu. 
 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych i w innych miejscach wskazanych 
w Dokumentacji Projektowej powinien być oczyszczony z humusu. 

5.2. Zdjęcie warstwy humusu 

 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), 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 Inżyniera. 
 Grubość zdejmowanej warstwy humusu powinna być zgodna z ustaleniami Dokumentacji 
Projektowej, ST lub wskazana przez Inżyniera, według faktycznego stanu występowania. 
 Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze 
zdjęciem warstwy humusu. 
 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 6. 

6.2. Kontrola usunięcia humusu 

 Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu. 
 Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową: 

- powierzchnia zdjęcia humusu, 
- grubość zdjętej warstwy humusu. 
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7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest 1m3 (metr sześcienny) usuniętej warstwy humusu wraz z 
wywozem nadmiaru na odkład  
 

8. Odbiór robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania według pkt 6 niniejszej ST dały wyniki 
pozytywne. 

 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania robót obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie prowadzonych robót, 
- mechaniczne usunięcie warstwy humusu grubości 15cm, 
- wywóz nadmiaru humusu na odkład, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
 
10. Przepisy związane 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
 


