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1.    Wstęp                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
1.1.  Przedmiot ST. 

           Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania                
i odbioru robót związanych ze zdjęciem humusu w związku z wykonaniem utwardzenia terenu przy 

Zespole Szkół nr 1 w Godzieszach Wielkich związanych z nauką uczniów zasad ruchu drogowego. 

Kod CPV 45 111000 – 8. 

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 sposobu prowadzenia robót przy 
zdejmowaniu warstwy humusu i obejmują: 
 

- zdjęcie warstwy humusu i darniny – średnia grubość 20cm, 
- odwóz nadmiaru zdjętego humusu. 

1.4.  Określenia podstawowe. 

 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.4.1   Warstwa humusu - warstwa ziemi roślinnej, urodzajnej nadającej się do upraw rolnych.  

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

           Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.5.                                                                                                               

2.    Materiały 

2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Nie występują. 

3.    Sprzęt 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

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

  Roboty moŜna prowadzić ręcznie lub za pomocą sprzętu mechanicznego zaakceptowanego 
przez InŜyniera. 

4.    Transport 

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

5. Wykonanie  robót 

5.1.   Ogólne warunki wykonania robót.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  Ogólne  warunki  wykonania  robót  podano w ST D.M.00.00.00.  „Wymagania ogólne”.     
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5.2.    Zakres wykonywanych robót. 

 Warstwę humusu naleŜy zdjąć z istniejących pasów zieleni i powierzchni przeznaczonej pod 
utwardzenie terenu. Humus naleŜy zdjąć na pełną głębokość jego zalegania. Stan faktyczny 
wskazany i zaakceptowany przez InŜyniera, będzie stanowił podstawę do rozliczenia. Nie naleŜy 
zdejmować humusu w czasie opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną 
lub innym gruntem nieorganicznym. Zdjęty humus składowany w pryzmach bezpośrednio                       
w sąsiedztwie robót będzie przeznaczony do późniejszego uŜycia przy humusowaniu. 

6.    Kontrola jako ści robót 

6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu, 
powierzchni i grubości jego zdjęcia. 

7.    Obmiar robót 

7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót. 
 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania 
ogólne” pkt 7.   

            Jednostką obmiaru jest: 

- metr kwadratowy (m2) zdjętej warstwy humusu i darniny terenu, 
- metr sześcienny (m3) odwóz nadmiaru zdjętego humusu. 
                                                                                                                                                                 

8.     Odbiór robót 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót. 
   Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 7.       

 Zdjęcie warstwy humusu podlega odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu 
według zasad podanych w ST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

9.    Podstawa płatno ści 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności. 

             Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne".  

9.2. Cena wykonania robót obejmuje: 

- prace pomiarowe, oznakowanie robót, 
- dowiezienie sprzętu, 
- wyznaczenie granicy robót, 
- zdjęcie humusu na pełną głębokość jego zalegania i ułoŜenie w pryzmy, zabezpieczenie przed 

zanieczyszczeniem i wysychaniem, 
- plantowanie terenu, 
- załadunek i odwóz nadmiaru zdjętego humusu wraz z kosztami wysypiska, *) 
- odwiezienie sprzętu i oznakowania. 
 

*) – rozliczenie wg oddzielnej pozycji przedmiaru robót. 

10. Przepisy zwi ązane 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze. 


