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HUMUSOWANIE TERENU I OBSIANIE TRAWĄ

1.WSTĘP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru, humusowania terenu i obsiania trawą w ramach Przebudowy obiektu mostowego nr 4.34 - Kładka dla
pieszych w ciągu ul. Polnej w Ustroniu.

1.2.Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót
wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres Robót objętych SST
Roboty będą wykonywane w celu umocnienia terenu przy obiekcie i chodniku poprzez humusowanie i obsianie
trawą, gr. 10 cm.

1.4.Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami podanymi w SST
DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i
poleceniami Kierownika Projektu.
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”.

2.MATERIAŁY
Materiałami do umocnienia skarp są:
- humus pozyskany z robót przygotowawczych,
- nawozy sztuczne,
- nasiona traw,

2.1.Humus
Humus powinien być ziemią urodzajną o zawartości od 3 do 20% składników organicznych. Humus powinien
być pozbawiony kamieni większych od 5 cm i wolny od zanieczyszczeń obcych.
Jako humus należy wykorzystać miejscową ziemię urodzajną zdjętą przy wykonywaniu robót ziemnych, po
przygotowaniu do wykorzystania przez usunięcie zanieczyszczeń, korzeni i kamieni. Wartość współczynnika pH
humusu powinna mieścić się w granicach od 5,5 do 6,5. Stosowanie humusu nie spełniającego tego wymogu a
także doprowadzanie rozścielonego humusu do zadanej kwasowości przez wapnowanie lub zakwaszanie jest
niedopuszczalne.

2.2.Nawozy sztuczne
Nawozy sztuczne powinny być mieszanką zawierającą co najmniej 10% azotu,15% kwasu ortofosforowego i
10% węglanu potasowego albo podobnego składu zaakceptowanego przez Kierownika Projektu.
2.3. Nasiona traw
Wybór gatunku należy dostosować do warunków miejscowych, tj. do rodzaju gleby i stopnia jej nawilgocenia.
Najlepiej nadają się do tego celu specjalne mieszanki traw wieloletnich, mających gęste i drobne korzonki. Jeśli
Kierownik Projektu nie ustali inaczej, to do obsiania skarp należy użyć uniwersalnej mieszanki traw.
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3.SPRZĘT
3.1.Wymagania ogólne dotyczące sprzętu
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na właściwości wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych Robót, jak też przy wykonywaniu
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Kierownika Projektu w terminie przewidzianym kontraktem.
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również
dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie Robót w przypadku awarii sprzętu
podstawowego.
Wykonawca usunie na własny koszt z placu budowy sprzęt nie odpowiadający warunkom kontraktu i
wymaganiom sformułowanym w Dokumentacji Projektowej, SST oraz wskazaniach Kierownika Projektu.
Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, PZJ i warunkami określonymi w SST DM.00.00.00.
„Wymagania Ogólne”, p. 3.

3.2.Sprzęt do wykonania umocnienia skarp
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu mechanicznego do robót ziemnych,
ujętego w PZJ:
•

koparki,

•

spycharki,

•

zgarniarki,

•

równiarki,

•

sprzęt zagęszczający (walce, ubijaki).

4.TRANSPORT
4.1.Wymagania ogólne dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na właściwości wykonywanych Robót.
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Kierownika Projektu, w terminie przewidzianym Kontraktem.

4.2.Transport gruntu z wykopu oraz dowiezienie materiałów wymienionych w p. 3 można dokonać
dowolnym środkiem transportu.
4.3.Zanieczyszczenia powstałe podczas przygotowania humusu do powtórnego zabudowania należy
odwieźć na wysypisko.
4.4.Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania nawierzchni jezdni w stanie czystym przez bieżące
usuwanie resztek humusu naniesionych kołami pojazdów oraz rozsypanych w trakcie prowadzenia
Robót.

5.WYKONANIE ROBÓT
5.1.Przygotowanie skarp do rozłożenia trawnika
Skarpy powinny zostać przygotowane i wyprofilowane przez ścięcie nierówności i zagęszczenie. Humus do
rozłożenia na skarpach powinien być przygotowany przez usunięcie zanieczyszczeń, darniny, korzeni etc.
Zanieczyszczenia z przygotowania humusu powinny zostać odwiezione i zutylizowane.
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Humus należy rozścielić na powierzchni skarp grubością nie mniejszą niż 10 cm i lekko zagęszczony (do
stopnia uniemożliwiającego obsypywanie się po powierzchni skarpy). Humus powinien zostać nawieziony i
podlany wodą.

5.2.Wymagania
Największe zagłębienie powierzchni skarpy umocnionej przez humusowanie i obsianie sprawdzane łatą 3
metrową może wynosić 5 cm, obsianie mieszanką traw powinno być przeprowadzone w odpowiednich
warunkach atmosferycznych – niedopuszczalne jest prowadzenie Robót w okresie zimowym, przy
temperaturach otoczenia niższych od 0°C, w czasie i po opadach śniegu oraz na zamarzniętym podłożu, nie
zaleca się prowadzenia Robót w czasie upałów; układanie trawnika w tym okresie wymaga bardzo intensywnego
podlewania, dopuszczalne odchylenie prefabrykatów od projektowanej linii w planie + 1 cm na każde 100 m.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości Robót polega na sprawdzeniu wymogów podanych w p. 2 i 5.

7.OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2) wykonanego umocnienia.

8.ODBIÓR ROBÓT
Odbioru Robót dokonuje Kierownik Projektu na zasadach określonych w SST DM.00.00.00. „Wymagania
Ogólne”.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za metr kwadratowy (m2) umocnienia terenu przez humusowanie i obsianie nasionami traw, gr. 10cm.
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje:
zakup wszystkich niezbędnych materiałów,
•

lokalne przemieszczenie humusu i jego przygotowanie do ponownego wbudowania,

•

załadunek i odwóz pozostałości z przygotowania humusu do powtórnego wbudowania wraz z kosztami
utylizacji,

•

ułożenie humusu wraz z zagęszczeniem,

•

nawożenie,

•

podlanie wodą i pielęgnacja,

•

wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń,

•

oznakowanie Robót i jego utrzymanie.

•

wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą SST, zgodnie z
Dokumentacją Projektową.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
BN-80/6775-03.01.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.

parkingów

PN-54/S-30001 Masy zalewowe.
PN-59/B-06711 Kruszywo budowlane. Piasek.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
PN-88/B-32250 Woda do betonów i zapraw.
PN-88/B-04481 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
PN-61/B-06250 Podsypki cementowo-piaskowe.
BN-64/8931-02 Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża
10.2. Inne dokumenty
„Katalog powtarzalnych elementów drogowych” Transprojekt Warszawa 1997 r.
IBDM - wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu.
Ogólna Specyfikacja Techniczna, GDDP Warszawa, 1998 r.
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przez obciążenie płytą.
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