SZCZEGÓŁOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST

SST – 03

Usunięcie warstwy humusu
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem warstwy humusu w związku
z realizacją przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy Okrzei i Stalmacha, budowa miejsc
postojowych, jezdni manewrowej, przebudowa oświetlenia ulicznego i budowa przyłącza
kanalizacji deszczowej”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu
oraz odbiorze robót związanych z realizacją zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad
prowadzenia robót dotyczących usunięcia warstwy humusu i związanych z wykonaniem
zadania wymienionego w pkt 1.1.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z dokumentacją projektową, instrukcjami producenta i poleceniami Inspektora. Ogólne
wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania,
podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Materiały do wykonania robót
Nie występują.

39

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST - 00 pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania robót przygotowawczych powinien wykazać
się możliwością korzystania ze spycharki, ładowarki i samochodu skrzyniowego, a także
łopat, szpadli i innego sprzętu do ręcznego wykonywania robót ziemnych w miejscach,
gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.
4.2. Transport humusu
Humus należy przemieszczać z zastosowaniem spycharek albo przewozić transportem
samochodowym. Wybór środka transportu zależy od warunków lokalnych i przeznaczenia
humusu.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00 pkt 5.
5.2. Wykonanie robót
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy
umacnianiu skarp, ewentualnym sadzeniu krzewów oraz wypełnianiu otworów prefabrykatów
drogowych i rekultywacji terenu. Zagospodarowanie humusu powinno nastąpić zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej. Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni robót
na pełną głębokość jego zalegania, określoną w dokumentacji projektowej lub wskazanej na
roboczo wg stanu faktycznego. Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach do

40

2m wysokości. Ziemię urodzajną do późniejszego wykorzystania należy w pryzmach obsiać
mieszanką traw ochronnych. Dopuszczalny okres składowania wynosi 1 rok. Miejsca
składowania

powinny

być

tak

dobrane,

aby

humus

był

zabezpieczony

przed

zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez samochody i zagęszczeniem. 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 - 00 pkt 6.
6.2. Kontrola jakości robót
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia
humusu z powierzchni robót ziemnych.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 usunięcia warstwy humusu.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
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8.2. Odbiór robót
Odbioru dokonuje Inżynier po sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót na
podstawie szkiców, dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli
geodezyjnej, którą przedkłada mu wykonawca.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuje: zdjęcie humusu na pełną głębokość jego
zalegania wraz z hałdowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na odkład.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Nie występują.
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