D - 01.02.02
USUNIĘCIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWiORB
Specyfikacja techniczna D.01.02.02 „Zdjęcie humusu i darniny” odnosi się do wykonania i
odbioru robot związanych z zdjęciem humusu i darniny, które zostaną wykonane w ramach zadania:
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sieluń .

1.2. Zakres stosowania STWiORB
1.2.1. Jako część Dokumentów Kontraktowych STWiORB należy odczytywać i rozumieć w
zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.
1.2.2. Wszędzie w rożnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych,
które napisane są i winy być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te
winny być uważane za integralną część tychże i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacją jak gdyby były w nich powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni
zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami. Najnowsze wydanie norm, które ukaże się nie później
niż na 28 dni przed datą zamknięcia przetargu będzie mieć zastosowanie o ile nie wskazano inaczej.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot związanych ze
zdjęciem warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych.
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogolne”
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogolne wymagania dotyczące robot podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogolne”
2. MATERIAŁY
Nie występują.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”
3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu i/lub darniny
Do wykonania robot związanych ze zdjęciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadającej się do
powtórnego użycia należy stosować:
- równiarki,
- spycharki,
- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidłowe wykonanie robot sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe,
- koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą
zastosowania takiego sprzętu.
Do wykonania robot związanych ze zdjęciem warstwy darniny nadającej się do powtornego użycia,
należy stosować:
- noże do cięcia darniny według zasad określonych w p. 5.3,
- łopaty i szpadle.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”
4.2. Transport humusu i darniny

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić
transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i
przeznaczenia humusu.
Darninę należy przewozić transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do
powtórnego zastosowania, powinna ona być transportowana w sposób nie powodujący uszkodzeń.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robot podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”
Teren pod budowę drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z humusu i/lub darniny.
5.2. Zdjęcie warstwy humusu
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy
umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności
określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być
wykonane zgodnie ze wskazaniami Inżyniera.
Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W
wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego
wykonania robot, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robot (zmienna grubość
warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robot, jako
uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni
całego pasa robot ziemnych oraz w innych miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub
wskazanych przez Inżyniera. Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego
zalegania, wysokości nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna
być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, STWiORB lub wskazana przez Inżyniera,
według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia
czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. Zdjęty humus należy składować w
regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane,
aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie
należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć
zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.
5.3. Zdjęcie darniny
Jeżeli powierzchnia terenu w obrębie pasa przeznaczonego pod budowę trasy drogowej jest
pokryta darniną przeznaczoną do umocnienia skarp, darninę należy zdjąć w sposób, który nie
spowoduje jej uszkodzeń i przechowywać w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.
Wysokie trawy powinny być skoszone przed zdjęciem darniny. Darninę należy ciąć w regularne,
prostokątne pasy o szerokości około 0,30 metra lub w kwadraty o długości boku około 0,30 metra.
Grubość darniny powinna wynosić od 0,05 do 0,10 metra.
Należy dążyć do jak najszybszego użycia pozyskanej darniny. Jeżeli darnina przed powtórnym
wykorzystaniem musi być składowana, to zaleca się jej rozłożenie na gruncie rodzimym. Jeżeli brak
miejsca na takie rozłożenie darniny, to należy ją magazynować w regularnych pryzmach. W porze
rozwoju roślin darninę należy składować w warstwach trawą do dołu. W pozostałym okresie
darninę należy składować warstwami na przemian trawą do góry i trawą do dołu. Czas składowania
darniny przed wbudowaniem nie powinien przekraczać 4 tygodni. Darninę nie nadającą się do
powtórnego wykorzystania należy usunąć mechanicznie, z zastosowaniem równiarek lub spycharek
i przewieźć na miejsce wskazane w STWiORB lub przez Inżyniera.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”
6.2. Kontrola usunięcia humusu lub/i darniny
Sprawdzenie jakości robot polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu lub/i
darniny.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robot podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu lub/i darniny.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robot podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania
ogólne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje:
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot, Programu Zapewnienie Jakości i
uzyskanie akceptacji Inżyniera,
- wykonanie wszystkich elementów wynikających z opracowań Wykonawcy,
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,
- roboty przygotowawcze,
- zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy wzdłuŜ drogi lub odwiezieniem na odkład,
- zdjęcie darniny z ewentualnym odwiezieniem i składowaniem jej w regularnych pryzmach.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Nie występują.
Uwaga:
Wszelkie roboty ujęte w STWiORB należy wykonać zgodnie z sztuką budowlaną w oparciu o
aktualnie obowiązujące normy i przepisy.

