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D.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
D.00.00.00.01 WSPÓLNE WYMAGANIA TECHNICZNE 
 
1.   WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z realizacją zadania 
inwestycyjnego: „Zmiana stałej organizacji ruchu na terenie miasta Łasin”. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zwane dalej ST, stanowią część Dokumentów Przetargowych i 
Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
 
1.3.1.    Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi: 
 

D.01.02.04 ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I ULIC 

D.01.02.04 81 Rozebranie słupków do znaków drogowych 

D.01.02.04 83 Zdjęcie tarcz znaków drogowych 

D.01.02.04 85 Usunięcie oznakowania poziomego 

D.07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 

D.07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME 

D.07.01.01 11 Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi – linie ciągłe 

D.07.01.01 12 Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi – linie przerywane 

D.07.01.01 13 Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi – linie na przejściach 

D.07.01.01 14 Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi – linie na przejściach 

D.07.01.01 35 Oznakowanie poziome jezdni - znaki pionowe w oznakowaniu poziomym 

D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE 

D.07.02.01 41 Ustawienie słupków z rur stalowych 

D.07.02.01 44 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków 

D.07.03.03 URZĄDZENIA BRD 

D.07.03.03 11 Montaż słupków przeszkodowych U-5a 

D.07.03.03 13 Montaż słupków blokujących U-12c 

D.07.03.03 24 Montaż azyli segmentowych o wymiarach 160 x 160 cm 

D.07.03.03 35 Montaż progów zwalniających U-16a 

D.07.03.03 36 Montaż progów zwalniających U-16b 

 INNE ELEMENTY 

  Ustawienie stojaków na rowery o kształcie odwróconej litery U 

 
1.3.2.     Normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w 

języku polskim. 
 
1.4.   Określenia podstawowe 
 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (drogę) albo jego część  

stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 
 
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio  

utwardzony. 
 
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi  

urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
 
1.4.4. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń  

zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania 
poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem. 

 
1.4.5. Inżynier – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu 

poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
 
1.4.6. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
 
1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego  

imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
 
1.4.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 
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1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
 
1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 
 
1.4.11. Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę  

obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

 
1.4.12. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami  

Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
 
1.4.13. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i  

zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
 
1.4.19. Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 
 
1.4.20. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i  

krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i 
środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

 
1.4.21. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia urządzeń  

bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
 
1.4.22. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu  

realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
1.4.23. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
 
1.4.24. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita modernizacja (zmiana  

parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 
 
1.4.25. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i  

wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 
 
1.4.26. Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie  

realizacji zadania budowlanego. 
 
1.4.27. Ślepy Kosztorys - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
 
1.4.28. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną,  

zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu 
Robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

 
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera, 
jak również za zachowanie bezpieczeństwa wszelkich czynności na terenie budowy, odpowiedzialność za metody użyte przy budowie, 
oraz ich zgodność z zapisami ST. 
 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, współrzędne punktów głównych trasy, Dziennik Budowy oraz Dokumentację 
Projektową. 
 
Dane dotyczące osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej Wykonawca pobierze z właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej. Po przekazaniu Terenu Budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty główne trasy. 
 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub 
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2. Zaplecze Wykonawcy 
 
Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, laboratorium, placów składowych oraz dróg dojazdowych i 
wewnętrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robót oraz uwzględnia potrzeby podwykonawców. 
1. Urządzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbędnych urządzeń, instalacji, biur, laboratorium, dróg  

  dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów i zabezpieczeń potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robót. 
2. Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem powyższego Zaplecza. 
3. Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, biur, laboratorium, dróg dojazdowych i 

  wewnętrznych, biur, placów zabezpieczeń, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego. 
 
1.5.3.    Dokumentacja Projektowa 
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Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach 
umowy, uwzględniającym podział na Dokumentację Projektową: 
- Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
 
Uważa się, że składając ofertę, Wykonawca uznał szczegółowość informacji przekazanych mu w Dokumentacji projektowej za w pełni 
wystarczającą do zrealizowania robót objętych kontraktem. 
 
Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca powinien dostarczyć wszystkie 
rysunki, dokumenty i inne dane potrzebne do wykonania robót oraz osiągnięcia parametrów technicznych wymaganych w Kontrakcie.  
 
Wykonawca może składać te informacje kolejno w częściach, ale każda przedłożona część musi być w dostatecznym stopniu kompletna 
by mogła być sprawdzona i zatwierdzona przez upoważnione jednostki niezależne od całości projektu, jednak nie później niż na 6 tygodni 
przed terminem rozpoczęcia danej roboty. 
 
1.5.4. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część 
Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznać się z całą dokumentacją i ująć wszystkie wynikające z niej 
wymagania i roboty w cenie kontraktowej poszczególnych pozycji. 
 
Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji, które nie naruszają postanowień polskich norm, a są 
uzasadnione technicznie i uzgadniane z projektantem oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w Dzienniku Budowy 
potwierdzonym przez nadzór inwestorski. 
 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Kierownika Projektu, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Brak wyszczególnienia w pkt. 9 odpowiedniej ST 
wymagań wyszczególnionych w innych częściach Dokumentacji Projektowej nie może być podstawą roszczeń finansowych. 
 
Wykonawca ma obowiązek sprawdzić przekazaną Dokumentację Projektową oraz zgłosić wszystkie uwagi do ich zawartości w terminie 6 
tygodni przed terminem rozpoczęciem danej roboty. Wszystkie zgłoszenia braków, ewentualnych błędów, nieścisłości itp. po tym terminie 
nie mogą skutkować opóźnieniami lub wstrzymaniem Robót. Działania takie będą uznawane za występujące z winy Wykonawcy Robót. 
 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w warunkach 
Kontraktu. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową. 
 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 
Wszystkie wykonane Roboty oraz dostarczone materiały i urządzenia będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Przed zakupem 
materiałów, urządzeń i elementów przeznaczonych do wbudowania Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia ich parametrów i 
wymiarów oraz możliwości ich zamontowania w już wykonanych elementach, a o wszystkich niezgodnościach i rozbieżnościach 
Wykonawca winien natychmiast powiadomić Inżyniera. Wszystkie koszty wynikające z nie sprawdzenia parametrów i wymiarów 
materiałów, urządzeń oraz elementów przeznaczonych do wbudowania pokrywa Wykonawca. 
 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.5.    Zabezpieczenie Terenu Budowy 
 
Kierownik budowy bierze pełną odpowiedzialność za wszystkie zdarzenia drogowe, które wystąpiły na jezdni pod ruchem publicznym na 
terenie przejętego terenu budowy, w wyniku braku działań lub zaniedbań utrzymaniowych Wykonawcy. 
 
W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda 
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i przejęcia 
Robót przez Zamawiającego. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę 
Kontraktową. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał i utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: zapory, 
czasową sygnalizację, ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, światła, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności oraz zapewniające bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki 
widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i 
inne urządzenia zabezpieczające powinny zostać zaakceptowane przez Inżyniera. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania istniejących obiektów (jezdnie ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery 
ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) oraz do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy w zakresie wynikającym z warunków 
zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas budowy, w okresie od dnia przejęcia terenu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w 
utrzymanie odpowiedniemu organowi administracji drogowej lub przejęcia robót przez Zamawiającego zgodnie z Umową. Wykonawca 
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ponosi koszty utrzymania ciągłości ruchu na przekraczanych drogach i liniach kolejowych. Dotyczy to zarówno obiektów pod, jak i nad 
drogą. Wykonawca w przypadku przekraczania linii kolejowych jest zobowiązany do zawarcia stosownych umów z Polskimi Kolejami 
Państwowymi. 
 
W przypadku realizowania Robót na drogach pod ruchem, Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie 
Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót.  
 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez 
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, opracowany po wstępnym przeanalizowaniu 
technologii robót a przed przygotowaniem harmonogramu robót, uzgodniony i zatwierdzony z odpowiednim zarządem drogi i organem 
zarządzającym ruchem, Projekt Organizacji Ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. Przy opracowaniu i wdrażaniu 
tymczasowej organizacji ruchu należy przestrzegać zapisów podanych w „Zasadach organizacji ruchu na czas budowy”. Wszystkie te 
koszty zostaną ujęte w Cenie Kontraktowej. 
 
1.5.6.    Zgodność z wymaganiami zezwoleń 
 
Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na własny koszt od odpowiednich instytucji.  
 
Wykonawca powinien przedstawić Kierownikowi Projektu listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót 
zgodnie z Warunkami Kontraktu. 
 
Wykonawca będzie stosować się do wymagań tych zezwoleń i umożliwi instytucjom wykonanie inspekcji i sprawdzenia robót. Ponadto, 
powinien on umożliwić instytucjom uczestniczenie w procedurach badaniach i kontroli, które jednak nie zwalniają Wykonawcy z 
odpowiedzialności związanych z Kontraktem. 
 
1.5.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 
W okresie trwania budowy i prowadzenia Robót wykończeniowych Wykonawca będzie w szczególności: 
a) lokalizować zaplecza budowlane i składy materiałów możliwie daleko od zabudowy mieszkaniowej, w zagłębieniach terenu co będzie 

minimalizować negatywne oddziaływanie na krajobraz, rozprzestrzenianie pyłów, zanieczyszczeń powietrza i hałasu, 
b) minimalizować uciążliwości akustyczne prowadzonych prac poprzez zastosowanie urządzeń i maszyn spełniających polskie normy i 

rozporządzenia w zakresie emisji hałasu do środowiska oraz unikać prowadzenia robót związanych ze znaczną emisją hałasu w 
porze nocnej, zwłaszcza w pobliżu zabudowy mieszkaniowej, 

c) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 
terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, nadmiernego hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się 
do tych wymagań  

 
Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1. Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
2. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 

 
1.5.8. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, 
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez 
personel Wykonawcy. 
 
1.5.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być stosowane do wykonywania robót. 
 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 
odpowiednimi przepisami. 
 
Wszelkie materiały odpadowe w przypadku dopuszczenia do wbudowania przez Inżyniera, użyte do Robót będą miały świadectwa 
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
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Materiały odpadowe winny spełniać wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.). 
 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) 
mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 
Konsekwencje użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia, a stanowiących jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, poniesie 
Wykonawca. 
 
1.5.10. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z 
niewłaściwym prowadzeniem Robót, zaniedbaniem lub brakiem działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 
własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan 
naprawionej własności był nie gorszy niż przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. 
 
Jeżeli teren budowy oraz dróg transportowych przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować Roboty w 
sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
W strefach niekorzystnego wpływu prowadzonych Robót, Wykonawca winien prowadzić Roboty tak, aby skutki jego działalności nie 
wpłynęły na stan techniczny obiektów sąsiadujących z Terenem Budowy. W celu ograniczenia drgań wywoływanych przez m.in. sprzęt 
wibracyjny, transport samochodowy, maszyny budowlane itp., Wykonawca powinien prowadzić Roboty sprzętem nie wywołującym 
uszkodzeń sąsiadujących budynków i innych negatywnych efektów. 
 
Kierownik Projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami 
nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Kierownik Projektu ani Zamawiający nie będzie 
ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Kontrakcie. 
 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie, 
zabezpieczenie i przebudowę tych instalacji zgodnie z wymaganiami użytkowników oraz będzie odpowiedzialny za ochronę tych urządzeń 
podczas trwania budowy. 
 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być 
wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracować dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych znajdujących się w terenie objętym Robotami. 
 
1.5.11. Inwentaryzacja istniejących dróg i budynków – monitoring stanu technicznego 
 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. W 
celu uniknięcia niesłusznych roszczeń odszkodowawczych ze strony właścicieli istniejących nieruchomości, Wykonawca jest zobowiązany 
do sporządzenia szczegółowej inwentaryzacji stanu istniejących budynków zlokalizowanych w pobliżu terenu budowy i narażonych na 
oddziaływanie robót oraz w strefie wpływu drgań. Inwentaryzacja, dokumentująca stan techniczny tych obiektów, winna być sporządzona 
przez biegłego rzeczoznawcę przed wykonaniem robót i zawierać część opisową i zdjęcia, skatalogowane w sposób nie budzący 
wątpliwości co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. 
 
W uzasadnionych przypadkach zaistnienia szkody w budynku, wynikającej z oddziaływania robót, rzeczoznawca na wniosek Inżyniera 
przeprowadzi dodatkowy przegląd stanu budynku, sporządzi raport i przedłoży Inżynierowi. 
 
Wszelkie prace związane z monitoringiem stanu technicznego oraz koszty z tytułu likwidacji wyrządzonych szkód, Wykonawca ujmie w 
Cenie Kontraktowej. 
 
1.5.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy, między innymi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401) oraz z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.1126). 
 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych, bez uprzedniego przeszkolenia i bez środków ochrony osobistej. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 
1.5.13. Ochrona i utrzymanie Robót 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do 
daty przejęcia Robót przez Zamawiającego 
 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do daty przejęcia Robót przez Zamawiającego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie, gwarantującym osiągnięcie parametrów technicznych 
określonych w niniejszej ST, przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe n ie 
później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
Odtworzenie Robót utraconych (zniszczonych) na skutek braku ochrony lub utrzymania Robót, obciąży Wykonawcę. 
 
1.5.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i 
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie wykorzystania znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych 
lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje 
Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania Dokumentacji Projektowej dostarczonej przez 
Inżyniera. 
 
1.5.15. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
 
Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne 
dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane Roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 
wydania powołanych norm i przepisów, o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i 
przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami 
muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi przed oczekiwaną datą ich zatwierdzenia, w terminie z nim 
uzgodnionym. Dodatkowo, ustalony z Inżynierem termin przekazania zamienników norm do zatwierdzenia, powinien znaleźć się w 
zapisach PZJ. 
 
W przypadku, kiedy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, 
Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 
 
2.   MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów / wyrobów 
 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i wyrobów przeznaczonych do Robót, 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania i 
zamawiania wyrobów lub wydobywania materiałów oraz niezbędne świadectwa badań laboratoryjnych, certyfikaty bądź deklaracje 
zgodności odpowiednio do zapisów p.2.3 oraz próbki tych materiałów i wyrobów. 
 
Zatwierdzenie partii (części) materiałów/wyrobów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały / wyroby z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały / wyroby uzyskane z dopuszczonego źródła 
w sposób ciągły spełniają wymagania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 
 
2.2. Materiały pochodzące z rozbiórek 
 
Materiały pochodzące z rozbiórek tj. 
- słupki do znaków drogowych. 
- tarcze do znaków drogowych. 
- słupki prowadzące. 
stanowią własność Zamawiającego, z których Wykonawca musi się rozliczyć. Materiały te należy przekazać na Bazę Materiałową 
Zamawiającego, przy czym odległość transportu powyższych materiałów będzie nie większa niż 10 km. Koszt transportu we wskazane 
miejsce nie podlega osobnej zapłacie i jest zawarty w Cenie Kontraktowej. 
 
Pozostałe materiały pochodzące z rozbiórek, nadające się do przetworzenia na pełnowartościowy materiał do budowy dróg Wykonawca 
wykorzysta we własnym zakresie. 
 
Materiały pochodzące z rozbiórek nie nadające się do przetworzenia na pełnowartościowy materiał do budowy dróg Wykonawca wywiezie 
z terenu budowy i zagospodaruje zgodnie z Ustawą o odpadach. 
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2.3. Stosowanie wyrobów budowlanych 
 
Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, podczas realizowania przedmiotowego zadania budowlanego, do 
stosowania dopuszcza się wyłącznie: 
1. Wyroby posiadające znak CE – bez ograniczeń. 
2. Wyroby, które nie posiadają znaku CE – pod warunkiem gdy: 

  a) wyrób został wyprodukowany na terytorium Polski, 
• w zgodzie z istniejącą Polską Normą, a producent załączył deklarację zgodności z ta normą, 
• w przypadku braku polskiej Normy lub istotnej różnicy od jej zapisów, to w zgodzie z uzyskaną aprobata techniczną, z 

producent dołączył deklarację zgodności z tą aprobatą, 
• posiada znak budowlany świadczący o zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobata techniczną, a producent załączył 

odpowiednią informację o wyrobie, 
  b) wyrób został wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a producent załączył do wyrobu 

deklarację zgodności z tą aprobatą; 
  c) jest to wyrób umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla 

których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej; 
3. Jednostkowego w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego według indywidualnej dokumentacji technicznej, dla którego 

producent wydał specjalne oświadczenie o zgodności wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami. 
 
Wyrób budowlany, który posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje zgodności, nie może być modyfikowany 
bez utraty ważności dokumentów dopuszczających do wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji należy uzyskać aprobatę 
techniczną dla takiego wyrobu. 
 
Dodatkowo zgodnie z Rozporządzeniem Ministra budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. wyroby stosowane po 1 stycznia 2010 r. powinny 
posiadać wystawione przez producentów Krajowe Deklaracje Zgodności z normą zharmonizowaną lub aprobatą techniczną oraz posiadać 
oznakowanie znakiem budowlanym. 
 
2.4. Materiały / wyroby nie odpowiadające wymaganiom 
 
Materiały / wyroby nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu 
zaakceptowanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów /wyrobów do innych Robót niż te, d la 
których zostały zakupione, to ich koszt zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 
 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały / wyroby, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów / wyrobów 
 
Jeśli Dokumentacja Projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału / wyrobu w wykonywanych 
Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału / wyrobu, albo w okresie 
dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału / wyrobu nie 
może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
 
Wszędzie gdzie w Dokumentacji Projektowej pojawiają się nazwy własne materiałów lub producentów, należy je rozumieć jako propozycje. 
Dopuszcza się w tych przypadkach zastosowanie innych materiałów równoważnych o podobnych właściwościach. 
 
2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów / wyrobów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały / wyroby do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza 
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera. 
 
2.7. Inspekcja wytwórni materiałów / wyrobów 
 
Wytwórnie materiałów / wyrobów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod 
produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów / wyrobów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii pod względem jakości. 
 
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 
a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów / wyrobów w czasie przeprowadzania 

inspekcji, 
b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów / wyrobów 

przeznaczonych do realizacji Dokumentacji Projektowej, 
c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inżyniera pozwolenie dla 

przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 
 
3.   SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub Projekcie Organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, 
ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 
 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych tam, 
gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również na bieżąco naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca 
powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inżyniera 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 
4.   TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 
Robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie w czasie prowadzonych robót, wszelkich 
niezbędnych dróg technologicznych i dojazdowych na terenie budowy. 
 
W przypadku wykorzystania do transportu budowlanego dróg publicznych, Wykonawca ma obowiązek dokonania inwentaryzacji i oceny 
stanu technicznego istniejących odcinków dróg i przedstawienie wyników Inżynierowi przed rozpoczęciem Robót. Inwentaryzację dróg i 
uzgodnienie ich sposobu naprawy należy dokonać wspólnie z administratorami dróg. Koszty naprawy istniejących dróg publicznych, 
zniszczonych wskutek transportu materiałów przewidzianych do budowy autostrady, pokryje Wykonawca. 
 
Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty dokonać wizji lokalnej stanu dróg istniejących, po których planuje transport 
materiałów. 
 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i 
wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być 
dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych, na dojazdach do Terenu Budowy oraz na Terenie Budowy. 
 
5.   WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.    Ogólne zasady wykonywania Robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami umowy z Zamawiającym, Dokumentacją Projektową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ, Projektu 
Organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 
 
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentualnych urządzeń obcych. W przypadku 
ich wystąpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urządzenia na czas prowadzenia robót w uzgodnieniu z jego właścicielem 
oraz wszelkie roboty z tym związane. Wszelkie koszty z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i należy ująć je w Cenie Kontraktowej. 
 
Wykonawca będzie prowadził Roboty na podstawie przyjętej własnej technologii i metod wykonania Robót, za które jest odpowiedzialny. 
 
Dla przyjętej technologii Wykonawca opracuje Projekty Technologii i Organizacji Robót, Program Zapewnienia Jakości lub inne Projekty 
wymagane w ST. 
 
Zastosowany sprzęt, wszystkie materiały, roboty i ich zabezpieczenie wynikające przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych w 
ramach opracowań Wykonawcy nie podlegają odrębnej zapłacie, wszelkie koszty z tego tytułu należy ująć w Cenie Kontraktowej. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania umowy użyczenia gruntów w przypadku konieczności wejścia na tereny działek, nie będących 
we władaniu Zamawiającego jak również do ponoszenia opłat za dzierżawę tego terenu 
 
Podczas prac należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesunięcie punktów geodezyjnych, które 
podlegają ochronie w trybie przepisów ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. O pracach w pobliżu punktów geodezyjnych 
Wykonawca powiadomi odpowiednie starostwo. 
 
Wykonawca powiadomi właścicieli urządzeń w terminie min. 21 dni o planowanym przystąpieniu do robót związanych z usunięciem kolizji 
sieci energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych, melioracyjnych wodociągowych i gazowych, chyba że warunki (uzgodnienia) 
wydane przez gestora sieci zobowiązują do dotrzymania innych terminów, wtedy Wykonawca zastosuje się do wydanych warunków 
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(uzgodnień). Koszty bezpośredniego nadzoru właścicieli i zarządców sieci i urządzeń nie podlegają odrębnej zapłacie i należy ująć je w 
Cenie Kontraktowej. 
 
Wykonawca sporządzi wszelkie niezbędne harmonogramy przełączeń istniejących mediów i uzgodni je z ich odbiorcami (zakłady pracy, 
gospodarstwa itp.) Koszty z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i należy ująć je w Cenie Kontraktowej. 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 
 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST, także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań 
materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.   Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości, w którym 
przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
 
W przypadku gdy prowadzone Roboty należą do rodzaju robót stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (zgodnie z Dz. U. 
Nr 120/2003, poz.1126) Wykonawca ma obowiązek przedstawienia, najpóźniej w terminie 7 dni przed rozpoczęciem Robót, 
odpowiedniego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz). 
 
Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- zapewnienie przepisów bhp, 
- plan BIOZ, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca  

zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw mechanizmów sterujących, a także  

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inżynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do  

sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.)   
prowadzonych   podczas   dostaw   materiałów,   wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że 
poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
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Inżynier może polecić wykonanie dodatkowych badań uzupełniających lub zlecić na koszt Wykonawcy dodatkowe badania, w wypadku 
uzasadnionych wątpliwości, co do wiarygodności badań przedstawionych przez Wykonawcę lub w wypadku zróżnicowania wyników 
mierzonego odchyleniem standardowym δ ≥ 10%. 
 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań oraz ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 
sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich Robót oraz materiałów dostarczonych na budowę lub na jej terenie produkowanych, 
włączając w to przygotowanie i produkcję materiałów. Inżynier powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiały i 
Roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych. 
 
Wykonawca ma obowiązek przedkładania Inżynierowi sporządzonych przez siebie recept do zatwierdzenia. Recepty powinny być 
dostarczane wraz z próbkami materiałów w ilościach wystarczających do wykonania niezbędnych badań. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera. 
 
Próbki pozyskane w wyniku prowadzenia dodatkowych prac geologicznych dla wprowadzenia zmian w Dokumentacji, celem przekazania 
właściwemu organowi administracji geologicznej, powinny zostać jednoznacznie opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera. Próbki te powinny być przechowywane do czasu ich przekazania, w sposób nie powodujący utraty ich właściwości fizyko-
mechanicznych (zgodnie z art. 45, Dz. U. Nr 2005.228.1947) 
 
6.4. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek 
badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
 
Wyniki pomiarów geodezyjnych będą przekazywane w formie szkiców uzupełnionych współrzędnymi x, y, z w wersji cyfrowej oraz 
wydruku. 
 
6.5. Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 
określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 
 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
 
Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, ocenia zgodność materiałów i Robót z 
wymaganiami ST na podstawie badań własnych oraz wyników badań i pomiarów zawartych w raportach Wykonawcy. 
 
Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich Robót oraz materiałów dostarczonych na budowę lub na jej terenie produkowanych, 
włączając w to przygotowanie i produkcję materiałów. Inżynier powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiały i 
Roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych. 



D – 00.00.00 Wymagania ogólne 

 

15 

 

 
Jeżeli wyniki badań prowadzonych przez Inżyniera wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub 
zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach 
przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z odrębnymi przepisami (ustawa z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych) oraz które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. 
 
W przypadku materiałów, dla których spełnienie w/w przepisów jest wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie 
posiadać dokumenty, potwierdzające i określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 
Produkty przemysłowe muszą posiadać dokumenty zgodne z p.2.3 wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 
wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań nie mogą być wbudowane i będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
 
6.8.1. Dziennik Budowy 
 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i 
nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inżyniera. 
 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w 

związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów,  pobierania  próbek  oraz wyniki przeprowadzonych  badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 
 
Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
6.8.2. Rejestr Obmiarów 
 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych 
Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. Wzór Karty Obmiaru 
Robót Wykonawca ustali z Inżynierem. 
 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
 
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w p. 6.8.1 – 6.8.3 następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru Robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
 
6.8.5.    Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7.   OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, w jednostkach ustalonych w  
Kosztorysie. 
 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. Obmiar podlega akceptacji Inżyniera. 
 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót należy przeprowadzać z częstotliwością nie rzadszą niż wymaganą do dokonania miesięcznych płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie. 
 
Obmiar nie powinien obejmować dodatkowych Robót nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej z wyjątkiem Robót zaakceptowanych 
przez Inżyniera na piśmie. Zwiększona ilość Robót w stosunku do Dokumentacji Projektowej wykonana bez pisemnego upoważnienia 
Inżyniera nie może stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę. 
 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
 
Jeśli Szczegółowe Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. 
 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Szczegółowych Specyfikacji 
Technicznych. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inżyniera. 
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 
 
7.4. Wagi i zasady ważenia 
 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje elektroniczne urządzenia wagowe (wagi samochodowe), dostosowane do konkretnych potrzeb 
Wykonawcy, uzależnionych od tonażu, gabarytów i ilości wykorzystywanego taboru samochodowego. Wagi powinny być wyposażone w 
specjalistyczne oprogramowanie do obsługi punktu wagowego. Wagi powinny posiadać ważne certyfikaty dopuszczające je do obrotu oraz 
dokumenty legalizacyjne wydane przez jednostki upoważnione przez Główny Urząd Miar. Wykonawca będzie utrzymywać urządzenia 
wagowe w sposób zapewniający w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 
 
7.5.    Czas przeprowadzenia obmiaru 
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Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem odcinków Robót, a także w przypadku występowania dłuższej 
przerwy w Robotach. 
 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
Prace pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru 
Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór 
zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
 
8.   ODBIÓR ROBÓT 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulegną zakryciu. 
 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym, w przypadku wystąpienia wad i usterek, 
wykonanie niezbędnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie badań własnych oraz dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową i uprzednimi 
ustaleniami. 
 
Nie dopuszcza się do dokonania Odbioru Robót w przypadku wystąpienia wad i usterek mających znaczący wpływ na jakość wykonanych 
Robót oraz późniejszą negatywną pracę całej konstrukcji w okresie eksploatacji. W takim przypadku Wykonawca jest odpowiedzialny za 
podjęcie wszelkich starań celem likwidacji tych wad i poprawy jakości robót na własny koszt. 
 
Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową i ST podlegają rozbiórce i ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem 
Wykonawcy. 
 
8.2. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy 
odbiorze końcowym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
 
8.3. Odbiór końcowy Robót 
 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy 
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
 
Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. 
 
Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową. 
 
W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających 
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 
 
Komisja dokonuje odbioru końcowego Robót, jeżeli ich jakość i ilość w poszczególnych asortymentach jest zgodna z warunkami Kontraktu, 
ST oraz ustaleniami i poleceniami Inżyniera. 
 
Wszędzie w dokumentacji stwierdzenie, słowa „odbiór ostateczny” należy rozumieć jako „odbiór końcowy”. 
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8.3.1.    Dokumenty do odbioru końcowego 
 
Podstawowym dokumentem dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego Robót sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji 

Projektu. 
2. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Projektu i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i PZJ. 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i PZJ. 
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 

wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, 

gazowej, oświetlenia, wodociągowej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 
10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
11. Sprawozdanie kierownika budowy wraz z oświadczeniem o zakończeniu Robót. 
12. Protokoły odbiorów częściowych i robót zanikających (podlegających zakryciu). 
13. Ewentualne rysunki ze z nieistotnymi zmianami potwierdzonymi przez Kierownika Budowy, Inżyniera i/lub Projektanta. 
 
Przy wykonywaniu pomiarów powykonawczych zrealizowanych drogowych obiektów budowlanych Wykonawca uwzględni „Zasady 
pomiaru powykonawczego zrealizowanych drogowych obiektów budowlanych” zawarte w załączniku nr 2 do Specyfikacji „Wymagania 
Ogólne” D 00.00.00. 
 
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja 
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót. 
 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.4.   Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w p.8.3. 
 
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia Ogólne 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową Robót ustaloną dla danej pozycji 
Kosztorysu. 
 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 
Kosztorysu. 
 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 
- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- Wartość użytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy, 
- Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne ST D.00.00.00 
 
Uznaje się, że wszystkie koszty dostosowania się do wymagań specyfikacji D.00.00.00, nie wyszczególnione w kosztorysie kontraktowym, 
zostały uwzględnione przez Wykonawcę w pozycjach kosztorysu wynikających ze szczegółowych specyfikacji technicznych. 
 
Wykonawca ujmie w cenie kontraktowej koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w 
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej D.00.00.00 obejmujący m. in.: 
- dostarczenie, instalację i demontaż tablic informacyjnych, urządzeń zabezpieczających plac budowy, świateł ostrzegawczych, zapór, 

ogrodzenia, itp. 
- utrzymanie na czas budowy zabezpieczenia placu budowy i tablic informacyjnych, 
- wybudowanie, utrzymanie i likwidację objazdów / przejazdów i organizacja ruchu, 
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- projekt organizacji ruchu na czas budowy, 
- geodezyjną i budowlaną dokumentację powykonawczą, 
- inwentaryzacja fotograficzna dróg oraz budynków przed realizacją zadania ocena stanu technicznego wraz z wszystkimi pozostałymi 

warunkami kontraktowymi 
- dostawa i montaż tablic pamiątkowych UE, 
- inwentaryzację, ocenę stanu technicznego i ustalenie sposobu naprawy z Administratorem, dróg publicznych wykorzystanych przez 

Wykonawcę do transportu technologicznego dla realizowanej budowy oraz wykonanie naprawy po okresie użytkowania, nadzór 
przyrodniczy, 

- koszty oczyszczenia terenu z niewypałów i niewybuchów, 
- koszty zapewnienia wymaganych ubezpieczeń, 
- oraz wszystkie pozostałe warunki kontraktowe nie wyszczególnione w kosztorysie, a ujęte w niniejszej ST. 
 
9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 
 
Wykonawca  jest  zobowiązany do  wykonania  Projektu  Organizacji  Ruchu  na  czas  budowy i uzyskanie zatwierdzenia go przez 
właściwy organ i administratora drogi. Po stronie Wykonawcy leży również spełnienie roszczeń osób i podmiotów, które w związku z 
wprowadzeniem Organizacji Ruchu na czas budowy i prowadzeniem robót doznają jakiegokolwiek uszczerbku. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
- Ustawa z dnia 07-07-1994 - Prawo budowlane (Dz. U. 2003.207.2016) z późniejszymi zmianami. 
- Ustawa z dnia 27-04-2001 – O odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628). 
- Rozporządzenie MI z dnia 19-11-2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, 

poz. 1555). 
- Rozporządzenie MGP i B z 19-12-1994r w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 

10, poz. 48). 
- Rozporządzenie MGP i B z 21-02-1995r w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133). 
- Rozporządzenie MI z 06-02-2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 

47, poz. 401). 
- Rozporządzenie MI z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.1126). 
- Rozporządzenie MI i SW i A z 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.(Dz. U. nr 170 poz.1393). 
- Rozporządzenie MI z 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. nr 177 poz.1729). 
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163) z późniejszymi zmianami). 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych – tekst jednolity Dz. U. Nr 204 poz. 2086 z 2004 r. 
- Ustawa prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001 r., nowelizacja z 18-05-2005. 
- Ustawa prawo o ruchu drogowym z 20-06-1997 – tekst jednolity, Dz. U. Nr 58 poz. 515 z 2003 r. 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych – Dz. U. Nr 92 poz.881 
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D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I BRANŻOWE 
 
D.01.02.04 ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I ULIC 
 
D.01.02.04.81 ROZEBRANIE SŁUPKÓW DO ZNAKÓW DROGOWYCH 
 
D.01.02.04.83 ZDJĘCIE TARCZ ZNAKÓW PIONOWYCH 
 
D.01.02.04.85 USUNIĘCIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z rozbiórką elementów 
dróg i ulic, w ramach zadania inwestycyjnego: „Zmiana stałej organizacji ruchu na terenie miasta Łasin”. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
ST jest stosowana, jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p. 1.1. i obejmują rozbiórkę, załadunek elementów z 
rozbiórki z odwozem na miejsce składowania, ewentualnie gruzu z odwozem na wysypisko, następujących elementów: 

 słupków do znaków drogowych; 

 zdjęcie tarcz znaków drogowych; 

 oznakowania poziomego; 
w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacją Projektową. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi Normami i określeniami podanymi w ST 
D.00.00.00. „Wymagania ogólne” p.1.4. 
 
1.4.1. Remont oznakowania poziomego - zabiegi wykonywane w ramach utrzymania dróg, polegające na odnowieniu fragmentów 
zatartego, zniszczonego lub niewidocznego oznakowania pierwotnego, i usuwania elementów dotychczasowego oznakowania. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.1.5. 
 
2 .  MATERIAŁY 
 
2 .1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.2. 
 
2 .2 . Rodzaje materiałów 
 
Materiały nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.3. 
 
3.2. Sprzęt do rozbiórki 
 
Używany sprzęt powinien ponadto być zgodny z ofertą Wykonawcy i PZJ oraz uzyskać zatwierdzenie Inżyniera. 
 
Dla rozbiórki elementów oznakowania pionowego należy użyć następującego sprzętu: 

 szlifierka kątowa z tarczami zapasowymi, 

 młot pneumatyczny ze sprężarkę spalinową lub młot spalinowy, 

 piły spalinowe, 

 palnik acetylenowo – tlenowy z osprzętem, 

 dźwig. 
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Dla rozbiórki elementów oznakowania poziomego należy użyć następującego sprzętu: 

 frezarki, 

 śrutownicy, 

 myjki ciśnieniowej (waterblasting), 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.4. 
 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
 
Elementy rozbiórki: elementy oznakowania nadające się do ponownego wbudowania stanowią własność Zamawiającego i zostaną 
wywiezione przez Wykonawcę na składowisko Zamawiającego wskazane przez Inżyniera, na odległość do 3 km. 
 
Pozostałe materiały z rozbiórek stanowią własność Wykonawcy i powinny zostać wywiezione na jego składowisko lub wysypisko oraz 
zutylizowane. Wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej pożytki wynikające z pozyskania materiałów rozbiórkowych. Część 
materiałów, spełniająca wymagania odpowiednich ST, może zostać ponownie wykorzystana po uzgodnieniu z Inżynierem. 
 
Środki transportu: samochody samowyładowcze, samochody skrzyniowe, samochody dostawcze, inne środki transportu wymienione w 
PZJ i zatwierdzone przez Inżyniera. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” p.5. 
 
5.2. Wykonanie Robót rozbiórkowych 
 
Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt. 1.3 zgodnie z 
Dokumentacją Projektową lub wskazanych przez Inżyniera. 
 
Decyzję o ewentualnym zakwalifikowaniu materiału z rozbiórki do ponownego wbudowania, po spełnieniu odpowiednich wymagań, 
podejmuje Inżynier. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być rozbierane bez powodowania uszkodzeń. 
 
Materiały uzyskane z rozbiórek Wykonawca powinien przewieźć na odpowiednie miejsce składowania, zależnie od własności oraz 
możliwości ponownego wykorzystania. 
 
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić warstwami, odpowiednim gruntem do 
poziomu otaczającego terenu i zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is > 0,97, lub zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
projektowej. 
 
Załadunek gruzu na środki transportu należy prowadzić za pomocą koparki lub ładowarki. W trakcie przewozu gruzu lub innego materiału z 
rozbiórki, Wykonawca ma obowiązek bieżącego utrzymania w czystości dróg transportowych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.6. 
 
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
 
Kontrola jakości Robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych Robót rozbiórkowych oraz wywozu gruzu z miejsca budowy, 
jak również sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
 
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach powinno spełniać wymagania określone w p.5.2 
niniejszej ST. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Obmiaru Robót dokonuje się na budowie. 
 
Jednostką obmiaru Robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ulic jest dla rozbiórki: 
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 słupków do znaków drogowych – sztuka (szt.) 

 zdjęcie tarcz znaków drogowych – sztuka (szt.) 

 oznakowania poziomego – metr kwadratowy (m2) 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.8. 
 
8.2. Sposób odbioru robót 
 
Odbioru wykonanych Robót rozbiórkowych dokonuje Inżynier na budowie na ogólnych zasadach odbioru jak dla Robót zanikających i 
ulegających zakryciu. 
 
Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową i ST podlegają niezbędnym poprawkom, w zakresie ustalonym przez Inżyniera, 
na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obniżek ceny za niewłaściwą jakość Robót jest niedopuszczalne. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa za jednostkę obmiarową wg p.7.2 dokonanego obmiaru i odbioru. 
Wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej pożytki wynikające z pozyskania materiałów rozbiórkowych. 
 
Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych czynności mających na celu zrealizowanie Robót określonych w 
Dokumentacji Projektowej. W szczególności zakres Robót powinien obejmować wszystkie roboty niezbędne do prawidłowego wykonania 
zakresu przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, łącznie z Robotami, które nie zostały zinwentaryzowane i nie zostały ujęte w 
przedmiarze Robót. 
 
W szczególności cena jednostkowa wykonania Robót obejmuje: 
 
Dla rozbiórki 1 szt. elementów oznakowania pionowego: 

 demontaż tablic i tarcz znaków drogowych i drogowskazowych ze słupków, 

 demontaż poszczególnych elementów barier ochronnych łańcuchowych, 

 ostrożne odkopanie i wyciągnięcie słupków barier i oznakowania, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich nie uszkadzanie, 

 rozkucie fundamentów słupów, 

 zasypanie dołów po słupach z dogęszczeniem, 

 składowanie poszczególnych elementów w stosach wg rodzajów, a gruzu w pryzmach, 
 
Dla rozbiórki 1 m2 usuniętego oznakowania poziomego obejmuje: 

 roboty przygotowawcze i oznakowanie robót, 

 usunięcie (frezowanie itp.) istniejącego oznakowania, 

 odwiezienie pozostałości materiałów po usunięciu oznakowania 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. Nr 2008.25.150), 
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. – O odpadach (Dz. U. Nr 2007.39.251) wraz z późniejszymi zmianami, 
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 2003.207.2016) wraz z późniejszymi zmianami. 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz. U. Nr 112, poz. 1206), 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku 
prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję 
odpadów. (Dz. U. Nr 152, poz. 1735), 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może 
przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie będącym przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne 
potrzeby. (Dz. U. Nr 74, poz. 686), 
Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie 
niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085), 
Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie 
produktowej i opłacie depozytowej. (Dz. U. Nr 63, poz. 639), 
 
Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (Dz. U. Nr 132, poz. 622), 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  
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D.07.00.00      OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 
 
D.07.01.01      OZNAKOWANIE POZIOME 
 
D.07.01.01.11 OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI MATERIAŁAMI CIENKOWARSTWOWYMI – LINIE CIĄGŁE 
 
D.07.01.01.12  OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI MATERIAŁAMI CIENKOWARSTWOWYMI – LINIE PRZERYWANE 
 
D.07.01.01.13  OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI MATERIAŁAMI CIENKOWARSTWOWYMI – LINIE NA PRZEJŚCIACH 
 
D.07.01.01.14  OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI MATERIAŁAMI CIENKOWARSTWOWYMI – STRZAŁKI I INNE SYMBOLE 
 
1.    WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
oznakowania poziomego, w ramach zadania inwestycyjnego: „Zmiana stałej organizacji ruchu na terenie miasta Łasin”. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
ST jest stosowana 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 prowadzenia robót przy wykonaniu oznakowania poziomego cienkowarstwowego na 
drogach poprzecznych i dojazdowych i obejmują: 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu oznakowania poziomego jezdni i obejmują:  
a) oznakowanie grubowarstwowe strukturalne termoplastyczne  

- linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe,  

- linie segregacyjne i krawędziowe przerywane,  

- linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych,  

- strzałki i inne symbole,  

- powierzchnie wyłączone z ruchu,  
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciągłych lub przerywanych, 
pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz innych linii związanych z oznakowaniem określonych miejsc na tej 
nawierzchni. 
 
1.4.2. Materiały do znakowania cienkowarstwowego - materiały nakładane na mokro warstwą grubości 0,3 - 0,8 mm. Należą do nich 
rozpuszczalnikowe farby dwuskładnikowe stosowane w temperaturze otoczenia lub podgrzane - zgodnie z wymogami producenta lub 
świadectwa dopuszczenia do stosowania. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z ST, dokumentacją projektową, „Szczegółowymi 
warunkami technicznymi dla znaków drogowych poziomych i warunkami ich umieszczania” oraz poleceniami Inżyniera. 
 
Ogólne wymagania podano w ST D-00.00.00. 
 
1.6. Wymagania szczegółowe 
 
Na wymagania szczegółowe, zgodnie z Warunkami Technicznymi POD-97, składają się wymagania wobec: 

a/ materiałów do znakowania:  
- zawartość składników lotnych  
- trwałość w czasie składowania  
- parametry materiałów do posypywania  

b/ znakowania nawierzchni:  
- widzialność w dzień  
- widzialność w nocy  
- szorstkość  
- trwałość  
- czas schnięcia  
- grubość znakowania  

Zbiorcze zestawienie granicznych wartości tych parametrów dla cienkowarstwowego znakowania nawierzchni podaje Tablica Nr. 1. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Warunki ogólne 
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Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
2.2. Dopuszczenie do stosowania 
 
Każdy materiał zaproponowany przez Wykonawcę do poziomego oznakowania dróg musi posiadać "Świadectwo dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie drogowym i mostowym" lub aprobatę techniczną wydane przez IBDiM. 
 
2.3. Badanie materiałów, których jakość budzi wątpliwość 
 
W przypadkach, gdy jakość dostarczonych materiałów budzi wątpliwość Wykonawcy lub Inżyniera, Wykonawca powinien przeprowadzić 
dodatkowe badania jakości w zakresie określonym w ST zgodnie z "Warunkami technicznymi POD-97". 
 
2.4. Oznakowanie opakowań 
 
Wykonawca powinien żądać od producenta aby oznakowanie opakowań materiałów do poziomego znakowania dróg było wykonane 
zgodnie z PN-85/0-7952 a ponadto, aby na każdym opakowaniu był umieszczony trwały napis zawierający:  

- nazwę producenta i materiału do znakowania dróg,  
- masę brutto i netto,  
- numer partii i datę produkcji,  
- informację o szkodliwości i klasie zagrożenia pożarowego,  
- ewentualne wskazówki dla użytkowników. 

 
2.5. Wymagania ogólne dla materiałów do znakowania dróg 
 
Do znakowania poziomego należy użyć farby dwuskładnikowej koloru białego. 
 
Materiały użyte go znakowania poziomego muszą spełniać wymagania szczegółowe podane w niniejszej ST oraz "Warunkach 
technicznych POD- 97". 
 
Farba do znakowania poziomego musi zapewnić wymaganą warunkami kontraktu trwałość wymalowania. 
 
2.6. Wymagania szczegółowe dla materiałów do znakowania poziomego 
 
2.6.1. Zawartość składników lotnych 
 
Zawartość składników lotnych w materiałach do cienkowarstwowego znakowania nie powinna przekraczać 30 %. Nie dopuszcza się 
stosowania materiałów zawierających rozpuszczalnik aromatyczny (np. toluen, ksylen) w ilości większej niż 10 %. Nie dopuszcza się 
stosowania materiałów zawierających benzen. Materiały stosowane do oznakowania nie powinny zawierać substancji zagrażających 
zdrowiu ludzi i powodujących skażenie środowiska. 
 
2.6.2. Trwałość w czasie składowania 
 
Materiały do poziomego znakowania nawierzchni muszą zachowywać stałość swoich właściwości fizykochemicznych co najmniej w 
okresie 6 miesięcy składowania w warunkach określonych przez producenta. 
 
2.6.3. Materiały do posypywania 
 
Kulki szklane powinny charakteryzować się współczynnikiem załamania > 1,50, wykazywać odporność na wodę, chlorek sodowy i 
zawierać nie więcej niż 20 % kulek z defektami. 
 
2.7. Wymagania wobec znakowania dróg 
 
2.7.1. Widzialność w dzień 
 
Widzialność w dzień charakteryzuje współczynnik luminancji znakowania dróg. 
 
Wartości współczynnika dla świeżego i używanego znakowania farbą białą podaje Tablica 1. 
 
2.7.2. Widzialność w nocy 
 
Za miarę widzialności w nocy przyjęto gęstość powierzchniową współczynnika odblasku. Wartości współczynnika odblasku wymagane dla 
zapewnienia wystarczającej widzialności w nocy podaje Tablica 1. Odblaskowość musi być równomierna na całej znakowanej powierzchni 
w czasie jej użytkowania. 
 
2.7.3. Szorstkość 
 
Miarą szorstkości oznakowania jest wartość wskaźnika szorstkości. Wymagana wartość wskaźnika zgodnie z Tablicą 1. 
 
2.7.4. Trwałość 
 
Trwałość oceniana jest jako stopień zużycia w 10 stopniowej skali na zasadzie porównania z wzorcami. Wymaganą trwałość po żądanym 
okresie eksploatacji oznakowania podaje Tablica 1. 
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2.7.5. Czas schnięcia 
 
Za czas schnięcia przyjmuje się czas upływający między wykonaniem oznakowania, a jego oddaniem do ruchu. Czas schnięcia nie 
powinien przekraczać czasu gwarantowanego przez producenta farb. Dla materiałów normalnie schnących czas ten nie powinien 
przekraczać 20 min. 
 
2.7.6. Grubość znakowania 
 
Grubość znakowania, tj. podwyższenie ponad warstwę powierzchniową nawierzchni (bez uwzględnienia materiałów odblaskowych), dla 
znakowania cienkowarstwowego mierzona na mokro nie powinna przekroczyć wartości określonej w Tablicy 1. 
 
2.7.7. Poziome wymiary oznakowania 
 
Szerokość i długość linii oraz innych elementów oznakowania nie może odbiegać od dopuszczalnych tolerancji podanych w pkt. 6.3.1. 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu. 
 
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne". Należy zapewnić usuwanie oznakowania bez 
uszkodzenia nawierzchni oraz pełną jednorodność nanoszonego materiału oraz właściwe dozowanie.  
 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót, zostaną przez Inżyniera 
zdyskwalifikowane. 
 
3.2. Sprzęt do znakowania poziomego: 
 

- sprzęt umożliwiający umycie lub oczyszczenie sprężonym powietrzem powierzchni pasa na który będzie nakładana farba, 

- malowarka samojezdna dostosowana do wykonania malowania farbą dwuskładnikową z mechanicznym rozsypywaniem 
kulek,  

- znaki zabezpieczające malowanie przed rozjeżdżaniem do czasu wyschnięcia farby, oraz znaki umożliwiające bezpieczne 
wykonywanie prac. 

 
4. Transport 
 
4.1. Warunki ogólne transportu. 
 
Ogólne warunki transportu podano w ST D-00.00.00. 
 
4.2. Transport materiałów do znakowania 
 
Materiały do oznakowania poziomego dróg należy przewozić w pojemnikach zapewniających szczelność, bezpieczny transport i 
zachowanie wymaganych właściwości materiałów. 
 
Pojemniki powinny być oznakowane zgodnie z normą PN-85/0-79252. 
 
Materiały do oznakowania poziomego należy przewozić krytymi środkami transportu, chroniąc opakowania przed uszkodzeniem 
mechanicznym zgodnie z PN-73/C-81400 oraz zgodnie z prawem przewozowym. 
 
5. Wykonanie robót 
 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniając wszystkie warunki w jakich 
będzie wykonywane znakowanie poziome. 
 
5.1. Warunki atmosferyczne 
 
Znakowanie dróg należy wykonywać przy temp. powietrza i nawierzchni co najmniej 5oC i wilgotności względnej powietrza zgodnej z 
zaleceniami producenta lub wynoszącej max 85 %. 
 
5.2. Wymagania wobec powierzchni znakowanych 
 
Powierzchnie do znakowania muszą być wolne od zanieczyszczeń, które mogłyby wpłynąć niekorzystnie na spełnienie wymagań wobec 
znakowania nawierzchni. Zanieczyszczenia takie musi usunąć wykonujący oznakowanie. Czas pomiędzy wykonaniem warstwy 
bitumicznej, a wykonaniem oznakowania cienkowarstwowego uzależniony jest od wymagań producenta farby - w dostosowaniu do 
technologii robót Wykonawcy. 
 
5.3. Przedznakowanie 
 
Przed przystąpieniem do wykonania oznakowania poziomego należy wyznaczyć na nawierzchni wszystkie elementy tego oznakowania 
stosując się do ustaleń zawartych w „Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków drogowych poziomych i warunków ich 
umieszczania”, ST i wskazań Inżyniera 
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Do wykonania przedznakowania należy stosować nietrwałą farbę (np. silnie rozcieńczoną rozpuszczalnikiem). Zaleca się wykonywanie 
przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Początek i koniec znakowania należy zaznaczyć małą kreską poprzeczną. W 
przypadku odnawiania znakowania, gdy stare znakowanie jest wystarczająco czytelne i zgodne z projektem, można przedznakowania nie 
wykonywać. 
 
5.4. Wykonanie znakowania drogi 
 
5.4.1. Dostarczenie materiałów i spełnienie zaleceń producenta materiałów 
 
Materiały do znakowania drogi powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami 
producenta, ST oraz zaleceniami znajdującymi się w świadectwie dopuszczenia do stosowania. 
 
5.4.2. Przygotowanie materiału przeznaczonego do znakowania 
 
Farbę do znakowania należy, po otwarciu opakowania, wymieszać w czasie 2-4 min. do uzyskania pełnej jednorodności. Nie wolno 
stosować do mechanicznego malowania farby, w której osad na dnie opakowania nie daje się całkowicie wymieszać lub na jej powierzchni 
znajduje się kożuch. 
 
5.4.3. Technologia wykonania znakowania 
 
Farbę należy nakładać równomierną warstwą o grubości wymaganej dla znakowania materiałami cienkowarstwowymi, zapewniającej 
właściwy efekt i trwałość malowania, zachowując wymiary i ostrość krawędzi. Ilość farby zużyta w czasie prac, określona przez średnie 
zużycie na metr kwadratowy nie może się różnić od ilości ustalonej, więcej niż 20 %. 
 
Warstwa elementów odblaskowych musi być rozłożona równomiernie na całej powierzchni malowania i dawać jednolity efekt odblasku w 
porze nocnej. Wszystkie prace powinny być wykonane przy użyciu samojezdnych malowarek z automatycznym podziałem linii i 
posypywaniem kulkami szklanymi. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST D-00.00.00. 
 
Sposób i procedura pomiarów oraz badań kontrolnych powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez Inżyniera. 
 
6.2. Badanie wykonania znakowania poziomego 
 
Wykonawca znakowania zobowiązany jest do kontroli jakości robót w zakresie podanym w ST, przed rozpoczęciem i w trakcie trwania 
robót, co najmniej raz dziennie, lub z inną częstotliwością wynikającą z poleceń Inżyniera. 
 
6.2.1. Badania i pomiary przed rozpoczęciem robót 
 

- sprawdzenie oznakowania opakowań,  

- wizualna ocena stanu materiału, w zakresie jego jednorodności i widocznych wad,  

- pomiar temperatury powietrza.  

- badanie lepkości farby zgodnie z PN-81/C-81508 kubkiem Forda,  

- gęstość farby (w g/cm3 ),  

- zawartość substancji stałych (w %),  

- badanie zużycia farby wraz z elementami odblaskowymi na jednostkę powierzchni znakowanej nawierzchni ( g/m2) i porównanie z 
zaleceniami producenta farby.  

- pomiar czasu schnięcia powłoki za pomocą zestawu Braive.  

- kontrola kompletności znaków do oznakowania robót,  

- kontrola prawidłowości oznakowania robót w terenie, 
 
6.2.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania znakowania 
 

- pomiar grubości mokrej powłoki przy pomocy grzebienia pomiarowego na płytce szklanej lub metalowej podkładanej na 
drodze malowarki, lub grubość suchej powłoki za pomocą ultrametru na podłożu magnetycznym.  

- wizualna ocena równomierności rozłożenia kulek szklanych.  

- pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodność z dokumentacją projektową i „Szczegółowymi warunkami 
technicznymi dla znaków drogowych poziomych i warunkami ich umieszczania na drogach”  

- wizualna ocena równomierności skropienia (rozłożenia materiału) na całej szerokości linii. 
 

Protokoły z przeprowadzonych badań oraz pobrane próbki na blasze (300*250*0,8 mm) z każdej oznakowanej drogi i każdej użytej do 
oznakowania farby, Wykonawca powinien przechowywać do czasu upływu okresu gwarancji. 
 
6.3. Tolerancja wymiarów oznakowania 
 
6.3.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania 
 



D – 07.01.01 Oznakowanie poziome 

 

27 

 

Zgodnie z dokumentacją projektową i „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków drogowych poziomych i warunkami ich 
umieszczania na drogach” tolerancje powinny odpowiadać następującym warunkom:  

- szerokość linii może się różnić od wymaganej o 5 mm,  

- długość linii może być mniejsza od wymaganej co najmniej o 50 mm lub większa co najwyżej o 150 mm,  

- dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie może odbiegać od średniej liczonej z 10 kolejnych cykli o 
więcej niż 50 mm długości wymaganej,  

- dla strzałek i innych elementów rozstaw punktów narożnikowych nie może mieć większej odchyłki od wymaganego wzoru niż 50 
mm dla wymiaru długości i 20 mm dla wymiaru szerokości. 

 
7. Obmiar robót 
 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 powierzchni naniesionych znaków. 
 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilości powierzchni znakowania.  
Obmiar robót obejmuje roboty zawarte w umowie oraz dodatkowe i nieprzewidziane, których potrzebę wykonania uzgodniono w trakcie 
robót, pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym. 
 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca w sposób określony w warunkach kontraktu. 
 
Sporządzony obmiar Wykonawca uzgadnia z Inżynierem w trybie ustalonym w warunkach kontraktu. 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Odbiory robót powinny być dokonywane zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w ST D-00.00.00.  
 
Odbiór ostateczny polega na ocenie ilości, jakości i wartości sprzedażnej wykonanych robót, na podstawie wyników badań i pomiarów, 
obmiaru w terenie i po stwierdzeniu zgodności z ST oraz „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków drogowych poziomych i 
warunków ich umieszczania”. Roboty uznaje się za zakończone jeżeli wszystkie pomiary i badania (z zachowaniem tolerancji) dały wyniki 
pozytywne. 
 
8.2. Badania i pomiary do odbioru ostatecznego robót 
 
Podstawą do oceny jakości robót są wyniki badań i pomiarów w zakresie i ilości określonej niniejszą ST. 
 
Badania i pomiary do celów odbiorczych przeprowadza Wykonawca w zakresie i z częstotliwością podaną w pkt. 6 niniejszej ST. 
 
Badania Wykonawcy podlegają sprawdzeniu przez laboratorium Zamawiającego, a pomiary przez Inżyniera. 
 
Zakres badań sprawdzających w laboratorium Zamawiającego obejmuje badania wymienione w pkt. 6 niniejszej ST oraz:  

- badania sprawdzające wg pkt. 6.2.1 wykonuje się na próbkach pobranych przez Wykonawcę w obecności Inżyniera z 
częstotliwością co najmniej 1 raz dla kontraktu w roku rozliczeniowym.  

- badania sprawdzające wg pkt. 6.2.2 wykonuje się codziennie. 
 
W przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego Zamawiający zleci dla każdej drogi wykonanie dodatkowych 
badań:  

- widzialności w świetle rozproszonym Qd oraz w nocy RL wg metod i na zasadach podanych w "Warunkach technicznych POD-97". 
 
Oznakowanie widzialności oznakowania w nocy retroflektometrem będzie się odbywało w następujących terminach i w następujący 
sposób: 
 
I. Badanie wykonywane w okresie pierwszych dwóch miesięcy od wykonania robót:  
 
Ocena wizualna wykonanego oznakowania poziomego w warunkach nocnych. Na odcinkach zakwestionowanych przez Odbierającego, a 
uznawanych za spełniające wymagania POD-97 przez Wykonawcę robót, zostaną wykonane szczegółowe badania retroflektometrem w 
każdym hektometrze 1÷3 pomiarów w zależności od ilości linii w przekroju drogi.  
Koszt badań ponosi Zamawiający jeżeli badania wypadną pozytywnie lub Wykonawca jeżeli wynik badań będzie ujemny.  
W przypadku stwierdzenia wad, na podstawie wyników badań widzialności w nocy nie spełniających wymagań POD-97, Wykonawca 
wykona ponowne malowanie wadliwych odcinków w terminie 1 miesiąca od odbioru robót na koszt i staraniem Wykonawcy robót.  
Wymagania jak dla oznakowania nowo wykonywanego tj. min. 300 mcd/lx2m2. 
 
II. Badanie wykonywane w okresie gwarancyjnym, ok. 8÷9 miesięcy od wykonania oznakowania. Badania będą wykonywane 
retroflektometrem, 1÷3 punktów pomiarowych na każdym kilometrze drogi, w linii osiowej i krawędziowej.  
Jeżeli otrzymane wyniki pomiaru będą niższe niż wymagane przez POD-97 tj. 100 mcd/ lx2m2 Wykonawca wykona roboty poprawkowe na 
tym odcinku. 
 
9. Podstawa płatności 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-00.00.00."Wymagania ogólne". 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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Cena 1 m2 linii naniesionego oznakowania poziomego obejmuje:  

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,  

- zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania robót,  

- wykonanie oznakowania na czas budowy, w tym opracowanie projektu,  

- wykonanie, utrzymanie i demontaż oznakowania tymczasowego,  

- ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót,  

- dowiezienie i odwiezienie sprzętu,  

- oczyszczenie podłoża (nawierzchni)  

- wykonanie przedznakowania,  

- wykonanie oznakowania cienkowarstwowego zgodnie z dokumentacją projektową i załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury  

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w ST,  

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.  
 
10. Przepisy związane 
 
Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r w sprawie znaków i sygnałów 
drogowych (Dz. U. Nr 170 z dnia 12 października 2002r), 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) – zał. nr 
2 „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunków ich umieszczania” 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach 
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. nr 177 poz. 1729), 
 
Warunki Techniczne. Materiały do poziomego znakowania dróg POD-97 - Informacje, instrukcje. Zeszyt Nr. 55 IBDiM - Warszawa 1997 r.  
Lista preferencyjna materiałów do cienkowarstwowego znakowania dróg. 
 
Tablica 1. Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów do cienkowarstwowego znakowania dróg. 
 

Lp. Rodzaj wymagania Jednostka 
Dopuszczalne 

wartości 

1 Zawartość składników lotnych w materiałach do znakowania  
- rozpuszczalników organicznych,  
- rozpuszczalników aromatycznych,  
- benzenu,  

 
% (m/m) 
% (m/m) 
% (m/m) 

 
≤30 
≤10 

0 

2 Współczynnik załamania światła mikrokulek szklanych do  
posypywania -  
Ilość kulek z defektami 

 
wsp. 

% 

 
>1,5 
<20 

3 Współczynnik luminacji:  
a) farb białych do oznakowania po 12 miesiącach, 

 
wsp. 

 
≥30 

4 Gęstość powierzchniowa współczynnika odblasku dla farb do oznakowania:  
a) trwałego i długotrwałego  
- świeżego  
- używanego (po 12 miesiącach)  

 
 

mcd/lx/m2 
mcd/lx/m2 

 
 

≥300 
≥100 

5 Szorstkość oznakowania (w ciągu całego okresu użytkowania): SRT ≥45 

6 Trwałość oznakowania (w 10-stopniowej skali zużycia) po 12 miesiącach eksploatacji wskaźnik ≥45 

7 Czas schnięcia materiału na nawierzchni minuta ≤20 

8 Grubość znakowania nad powierzchnią nawierzchni  
- bez mikrokulek szklanych 

 
μm 

600±50 
≤800 

9 Okres stałości właściwości materiałów do znakowania przy składowaniu miesięcy ≥6 

10 Współczynnik luminacji w świetle rozproszonym Qd oznakowania białego mcd/lx/m2 ≥130 
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D.07.00.00      OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 
 
D.07.01.01      OZNAKOWANIE POZIOME 
 
D.07.01.01.35 OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI - ZNAKI PIONOWE W OZNAKOWANIU POZIOMYM 
 
1.    WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
oznakowania poziomego, w ramach zadania inwestycyjnego: „Zmiana stałej organizacji ruchu na terenie miasta Łasin”. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu oznakowania poziomego jezdni i obejmują:  

a) oznakowanie grubowarstwowe strukturalne termoplastyczne  

- znaki pionowe w oznakowaniu poziomym 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciągłych lub przerywanych, 
pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz innych linii związanych z oznaczeniem określonych miejsc na tej 
nawierzchni. W zależności od rodzaju i sposobu zastosowania znaki poziome mogą mieć znaczenie prowadzące, segregujące, 
informujące, ostrzegawcze, zakazujące lub nakazujące. 
 
1.4.2. Znaki uzupełniające - znaki o różnych kształtach, wymiarach i przeznaczeniu, występujące w postaci symboli, napisów, linii 
przystankowych, stanowisk i pasów postojowych, powierzchni wyłączonych z ruchu oraz symboli znaków pionowych w oznakowaniu 
poziomym. 
 
1.4.3. Materiały do poziomego znakowania dróg - materiały zawierające rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalników lub punktowe 
elementy odblaskowe, które mogą zostać naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytłaczanie, 
rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyższonej. Materiały te 
powinny posiadać właściwości odblaskowe. 
 
1.4.7. Materiały do znakowania grubowarstwowego - materiały nakładane warstwą grubości od 0,9 mm do 3,5 mm. Należą do nich masy 
termoplastyczne i masy chemoutwardzalne stosowane na zimno. Dla linii strukturalnych i profilowanych grubość linii może wynosić 5 mm. 
 
1.4.11. Oznakowanie nowe – oznakowanie, w którym zakończył się czas schnięcia i nie upłynęło 30 dni od wykonania oznakowania. 
Pomiary właściwości oznakowania należy wykonywać od 14 do 30 dnia po wykonaniu oznakowania. 
 
1.4.12. Powyższe i pozostałe określenia są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 
2.     MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Dokument dopuszczający do stosowania materiałów 
 
Materiały stosowane przez Wykonawcę do poziomego oznakowania dróg powinny spełniać warunki postawione w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury. 
 
Producenci powinni oznakować wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury [8], co oznacza 
wystawienie deklaracji zgodności z aprobatą techniczną (np. dla farb oraz mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych) lub znakiem CE, 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, co oznacza wystawienie deklaracji zgodności z normą zharmonizowaną (np. dla kulek 
szklanych [3, 3a] i punktowych elementów odblaskowych [5, 5a]. 
 
Aprobaty techniczne wystawione przed czasem wejścia w życie rozporządzenia [15] nie mogą być zmieniane lecz zachowują ważność 
przez okres, na jaki zostały wydane. W tym przypadku do oznakowania wyrobu znakiem budowlanym B wystarcza deklaracja zgodności z 
aprobatą techniczną. 
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2.3. Badanie materiałów, których jakość budzi wątpliwość 
 
Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości jego lub Inżyniera, co do jakości, w 
celu stwierdzenia czy odpowiadają one wymaganiom określonym w aprobacie technicznej. Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub 
akredytowanemu laboratorium drogowemu. Badania powinny być wykonane zgodnie z PN-EN 1871:2003 [6] lub Warunkami Technicznymi 
POD-97 [9] lub POD-2006 po ich wydaniu [10]. 
 
2.4. Oznakowanie opakowań 
 
Wykonawca powinien żądać od producenta, aby oznakowanie opakowań materiałów do poziomego znakowania dróg było wykonane 
zgodnie z PN-O-79252 [2], a ponadto aby na każdym opakowaniu był umieszczony trwały napis zawierający:  

- nazwę i adres producenta,  

- datę produkcji i termin przydatności do użycia,  

- masę netto,  

- numer partii i datę produkcji,  

- informację, że wyrób posiada aprobatę techniczną IBDiM i jej numer,  

- nazwę jednostki certyfikującej i numer certyfikatu, jeśli dotyczy [8],  

- znak budowlany „B” wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury [8] i/lub znak „CE” wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury [12],  

- informację o szkodliwości i klasie zagrożenia pożarowego,  

- ewentualne wskazówki dla użytkowników.  
 
2.5. Przepisy określające wymagania dla materiałów  
 
Podstawowe wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 2.6, a szczegółowe wymagania określone są w Warunkach 
technicznych POD-97 [9] lub POD-2006 po ich wydaniu [10].  
 
2.6. Wymagania wobec materiałów do poziomego oznakowania dróg  
 
2.6.1. Materiały do oznakowań grubowarstwowych 
 
Materiałami do wykonywania oznakowania grubowarstwowego mają być masy termoplastyczne umożliwiające nakładanie ich warstwą 
grubości od 3 mm do 5 mm. Masy termoplastyczne powinny być substancjami nie zawierającymi rozpuszczalników, dostarczanymi w 
postaci bloków, granulek lub proszku. Przy stosowaniu powinny dać się podgrzewać do stopienia i aplikować ręcznie lub maszynowo. 
Masy te powinny tworzyć spójną warstwę przez ochłodzenie. Właściwości fizyczne materiałów do oznakowania grubowarstwowego 
określają aprobaty techniczne. 
 
2.6.2. Wymagania wobec materiałów ze względu na ochronę warunków pracy i środowiska 
 
Materiały stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawierać substancji zagrażających zdrowiu ludzi i powodujących skażenie 
środowiska. 
 
2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Materiały do oznakowania grubowarstwowego nawierzchni powinny zachować stałość swoich właściwości chemicznych i 
fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesięcy składowania w warunkach określonych przez producenta.  
Materiały do poziomego oznakowania dróg należy przechowywać w magazynach odpowiadających zaleceniom producenta, zwłaszcza 
zabezpieczających je od napromieniowania słonecznego, opadów i w temperaturze poniżej 40oC. 
 
3.    SPRZĘT 
 
3.1.    Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2.    Sprzęt do wykonania oznakowania poziomego 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania poziomego, w zależności od zakresu robót, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu, zaakceptowanego przez Inżyniera:  

- szczotek mechanicznych (zaleca się stosowanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające) oraz szczotek ręcznych,  
- sprężarek,  
- palników acetylenowych,  
- sprzętu do badań, określonego w ST.  

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Przewóz materiałów do poziomego znakowania dróg 
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Materiały do poziomego znakowania dróg należy przewozić w opakowaniach zapewniających szczelność, bezpieczny transport i 
zachowanie wymaganych właściwości materiałów. Pojemniki powinny być oznakowane zgodnie z normą PN-O-79252 [2]. W przypadku 
materiałów niebezpiecznych opakowania powinny być oznakowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia [13]. Materiały do 
znakowania poziomego należy przewozić krytymi środkami transportowymi, chroniąc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, 
zgodnie z PN-C-81400 [1] oraz zgodnie z prawem przewozowym. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
Nowe i odnowione nawierzchnie dróg przed otwarciem do ruchu muszą być oznakowane zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
5.2. Warunki atmosferyczne 
 
W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosić co najmniej 5oC, a wilgotność względna 
powietrza powinna być zgodna z zaleceniami producenta lub wynosić co najwyżej 85%. 
 
5.3. Jednorodność nawierzchni znakowanej 
 
Poprawność wykonania znakowania wymaga jednorodności nawierzchni znakowanej. Nierówności i/lub miejsca napraw cząstkowych 
nawierzchni, które nie wyróżniają się od starej nawierzchni i nie mają większego rozmiaru niż 15% powierzchni znakowanej, uznaje się za 
powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni niejednorodnych należy w ST ustalić: rozmiary powierzchni niejednorodnej zgodnie z 
Systemem Oceny Stanu Nawierzchni (SOSN), odkształcenia nawierzchni (otwarte złącza podłużne, koleiny, spękania, przełomy, garby), 
wymagania wobec materiału do oznakowania nawierzchni i wymagania wobec Wykonawcy. 
 
5.4. Przygotowanie podłoża do wykonania znakowania 
 
Przed wykonaniem znakowania poziomego należy oczyścić powierzchnię nawierzchni znakowanej z pyłu, kurzu, piasku, smarów, olejów i 
innych zanieczyszczeń, przy użyciu sprzętu wymienionego w ST i zaakceptowanego przez Inżyniera. Powierzchnia nawierzchni 
przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi być czysta i sucha. 
 
Czas pomiędzy wykonaniem warstwy bitumicznej, a wykonaniem oznakowania grubowarstwowego uzależniony jest od wymagań 
producenta farby - w dostosowaniu do technologii robót Wykonawcy. 
 
5.5. Przedznakowanie 
 
W celu dokładnego wykonania poziomego oznakowania drogi, należy wykonać przedznakowanie, stosując się do ustaleń zawartych w 
dokumentacji projektowej, w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury [7], ST i wskazaniach Inżyniera. 
 
Do wykonania przedznakowania można stosować nietrwałą farbę, np. farbę silnie rozcieńczoną rozpuszczalnikiem. Zaleca się 
wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Początek i koniec znakowania należy zaznaczyć małą kreską 
poprzeczną. 
 
Przedznakowanie podlega odbiorowi przez GDDKiA O/Bydgoszcz 
 
5.6. Wykonanie oznakowania drogi 
 
5.6.1. Dostarczenie materiałów i spełnienie zaleceń producenta materiałów 
 
Materiały do znakowania drogi, spełniające wymagania podane w punkcie 2, powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach 
handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami ST, producenta oraz wymaganiami znajdującymi się w aprobacie technicznej. 
 
5.6.2. Wykonanie oznakowania drogi materiałami grubowarstwowymi 
 
Wykonanie oznakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku ich braku lub niepełnych danych - 
zgodne z poniższymi wskazaniami. 
 
Materiał znakujący należy nakładać równomierną warstwą o grubości nie mniejszej niż 3 mm nie większej niż 5 mm, zachowując wymiary i 
ostrość krawędzi. Grubość nanoszonej warstwy zaleca się kontrolować przy pomocy grzebienia pomiarowego na płytce metalowej, 
podkładanej na drodze malowarki. Ilość materiału zużyta w czasie prac, określona przez średnie zużycie na metr kwadratowy, nie może 
się różnić od ilości ustalonej, więcej niż o 20%. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
6.2. Badanie przygotowania podłoża i przedznakowania 
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Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi być całkowicie czysta i sucha. Przedznakowanie powinno być 
wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5. 
 
6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego 
 
6.3.1.      Wymagania wobec oznakowania poziomego 
 
6.3.1.1. Zasady 
 
Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celu określenia właściwości oznakowania dróg w czasie ich użytkowania. Wymagania 
określa się kilkoma parametrami reprezentującymi różne aspekty właściwości oznakowania dróg według PN-EN 1436:2000 [4] i PN-EN 
1436:2000/A1:2005 [4a]. Badania wstępne, dla których określono pierwsze wymaganie, są wykonywane w celu kontroli przed odbiorem. 
Powinny być wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu. 
 
6.3.1.2. Widzialność w dzień 
 
Widzialność oznakowania w dzień jest określona współczynnikiem luminancji β i barwą oznakowania wyrażoną współrzędnymi 
chromatyczności. 
 
Wartość współczynnika β powinna wynosić dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu, barwy: 

- białej, na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 0,40, klasa B3, 
 
Wartość współczynnika β  powinna wynosić po 30 dniu od wykonania dla całego okresu użytkowania oznakowania, barwy: 

- białej, na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 0,30, klasa B2, 
 
Barwa oznakowania powinna być określona wg PN-EN 1436:2000 [4] przez współrzędne chromatyczności x i y, które dla suchego 
oznakowania powinny leżeć w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty narożne podane w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Punkty narożne obszarów chromatyczności oznakowań dróg 
 

Punkt narożny nr 1 2 3 4 

Oznakowanie białe 
x 0,355 0,305 0,285 0,335 

y 0,355 0,305 0,325 0,375 

 
Pomiar współczynnika luminancji β może być zastąpiony pomiarem współczynnika luminancji w świetle rozproszonym Qd, wg PN-EN 
1436:2000 [4] lub wg POD-97 [9] i POD-2006 (po wydaniu) [10]. 
 
Do określenia odbicia światła dziennego lub odbicia oświetlenia drogi od oznakowania stosuje się współczynnik luminancji w świetle 
rozproszonym Qd. 
 
Wartość współczynnika Qd dla oznakowania nowego w ciągu 14 - 30 dni po wykonaniu powinna wynosić dla oznakowania świeżego, 
barwy białej, co najmniej 130 mcd m-2 lx-1 (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3. Wartość współczynnika Qd powinna wynosić dla 
oznakowania eksploatowanego po 30 dniu od wykonania, w ciągu całego okresu użytkowania, barwy białej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1 
(nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2, 
 
6.3.1.3.    Widzialność w nocy 
 
Za miarę widzialności w nocy przyjęto powierzchniowy współczynnik odblasku RL, określany według PN-EN 1436:2000 [4] z 
uwzględnieniem podziału na klasy PN-EN 1436:2000/A1:2005 [4a]. 
 
Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania nowego (w stanie suchym) w ciągu 14 - 30 dni po wykonaniu, barwy białej, 
na pozostałych drogach, co najmniej 200 mcd m-2 lx-1, klasa R4, 
 
Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania eksploatowanego w ciągu od 2 do 6 miesięcy po wykonaniu, barwy białej, 
na pozostałych drogach, co najmniej 150 mcd m-2 lx-1, klasa R3 
 
Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania eksploatowanego od 7 miesiąca po wykonaniu, barwy białej, na pozostałych 
drogach, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1 , klasa R2, 
 
Na nawierzchniach nowych lub odnowionych z warstwą ścieralną z SMA należy stosować materiały grubowarstwowe. 
 
6.3.1.4. Szorstkość oznakowania 
 
Miarą szorstkości oznakowania jest wartość wskaźnika szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) mierzona wahadłem angielskim, wg PN-
EN 1436:2000 [4] lub POD-97 [9] i POD-2006 (po wydaniu) [10]. Wartość SRT symuluje warunki, w których pojazd wyposażony w typowe 
opony hamuje z blokadą kół przy prędkości 50 km/h na mokrej nawierzchni. 
 
Wymaga się, aby wartość wskaźnika szorstkości SRT wynosiła na oznakowaniu:  

- w ciągu całego okresu użytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1). 
 
Szorstkość oznakowania, na którym nie zastosowano kruszywa przeciwpoślizgowego, zazwyczaj wzrasta w okresie eksploatacji 
oznakowania, dlatego nie należy wymagać wyższej jego wartości na starcie, a niższej w okresie gwarancji. 
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Wykonywanie pomiarów wskaźnika szorstkości SRT dotyczy oznakowań jednolitych, płaskich, wykonanych masami chemoutwardzalnymi.  
UWAGA: Wskaźnik szorstkości SRT w normach powierzchniowych został nazwany PTV (Polishing Test Value) za PN-EN 13 036-
4:2004(U)[6a]. Metoda pomiaru i sprzęt do jego wykonania są identyczne z przyjętymi w PN-EN 1436:2000[4] dla oznakowań poziomych. 
 
6.3.1.5. Trwałość oznakowania 
 
Trwałość oznakowania oceniana jako stopień zużycia w 10-stopniowej skali LCPC określonej w POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) 
[10] powinna wynosić po 2; 3; 4; 5 i 6 latach eksploatacji oznakowania: co najmniej 6, gdy w oznakowaniu pojawiają się przetarcia do 
nawierzchni. Do oceny materiałów strukturalnych, o nieciągłym pokryciu nawierzchni metody tej nie stosuje się. 
 
Taka metoda oceny znajduje szczególnie zastosowanie do oceny przydatności materiałów do poziomego oznakowania dróg. W celach 
kontrolnych trwałość jest oceniana pośrednio przez sprawdzenie spełniania wymagań widoczności w dzień, w nocy i szorstkości. 
 
6.3.1.6. Czas schnięcia oznakowania (względnie czas do przejezdności oznakowania) 
 
Za czas schnięcia oznakowania przyjmuje się czas upływający między wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do ruchu. Czas 
schnięcia oznakowania nie powinien przekraczać czasu gwarantowanego przez producenta, z tym, że nie może przekraczać 2 godzin w 
przypadku wymalowań nocnych i 1 godziny w przypadku wymalowań dziennych. Metoda oznaczenia czasu schnięcia znajduje się w POD-
97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10]. 
 
6.3.1.7. Grubość oznakowania 
 
Grubość oznakowania, tj. podwyższenie ponad górną powierzchnię nawierzchni, powinna wynosić dla:  

a)  oznakowania grubowarstwowego, co najmniej 3 mm i co najwyżej 5 mm,  
b)  punktowych elementów odblaskowych umieszczanych na części jezdnej drogi, co najwyżej 15 mm, a w uzasadnionych  

przypadkach ustalonych w dokumentacji projektowej, co najwyżej 25 mm. Wymagania te nie obowiązują, jeśli nawierzchnia pod 
znakowaniem jest wyfrezowana. 

 
Kontrola grubości oznakowania jest istotna w przypadku, gdy Wykonawca nie udziela gwarancji lub gdy nie są wykonywane pomiary 
kontrolne za pomocą aparatury lub poprzez ocenę wizualną. 
 
6.3.2.      Badania wykonania znakowania poziomego z materiału grubowarstwowego 
 
Wykonawca wykonując znakowanie poziome z materiału grubowarstwowego przeprowadza przed rozpoczęciem każdej pracy oraz w 
czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, lub zgodnie z ustaleniem ST, następujące badania:  

a) przed rozpoczęciem pracy:  
-  sprawdzenie oznakowania opakowań,  
-  wizualną ocenę stanu materiału, w zakresie jego jednorodności i widocznych wad,  
-  pomiar wilgotności względnej powietrza,  
-  pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,  
-  badanie lepkości farby, wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10],  
b) w czasie wykonywania pracy:  
-  pomiar grubości warstwy oznakowania,  
-  pomiar czasu schnięcia, wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10],  
-  wizualną ocenę równomierności rozłożenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy,  
-  pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodność z dokumentacją projektową i załącznikiem nr 2 do rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury [7],  
-  wizualną ocenę równomierności skropienia (rozłożenia materiału) na całej szerokości linii,  
-  oznaczenia czasu przejezdności, wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10].  

 
Protokół z przeprowadzonych badań wraz z jedną próbką, jednoznacznie oznakowaną, na blasze (300 x 250 x 1,5 mm) Wykonawca 
powinien przechować do czasu upływu okresu gwarancji. 
 
Do odbioru i w przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego, Inżynier może zlecić wykonanie badań:  

- widzialności w nocy,  
- widzialności w dzień,  
- szorstkości,  

odpowiadających wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych według metod określonych w Warunkach technicznych POD-97 
[9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10]. Jeżeli wyniki tych badań wykażą wadliwość wykonanego oznakowania to koszt badań ponosi 
Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiający. Badania powinien zlecać Zamawiający do niezależnego laboratorium badawczego, 
co gwarantuje większa wiarygodność wyników. 
 
Pomiary współczynnika odblasku na liniach segregacyjnych i krawędziowych wewnętrznych, na otwartych do ruchu odcinkach dróg o  
dopuszczalnej prędkości ≥ 100 km/h, a także na liniach podłużnych oznakowań z wygarbieniami, należy wykonywać przy użyciu 
mobilnego reflektometru zainstalowanego na samochodzie i wykonującego pomiary w ruchu. 
 
W przypadku wykonywania pomiarów współczynnika odblaskowości i współczynników luminancji aparatami ręcznymi częstotliwość 
pomiarów należy dostosować do długości badanego odcinka, zgodnie z tablicą 2. W każdym z mierzonych punktów należy wykonać po 5 
odczytów współczynnika odblasku i po 3 odczyty współczynników luminancji w odległości jeden od drugiego minimum 1 m. 
 
Tablica 2. Częstotliwość pomiarów współczynników odblaskowości i luminancji aparatami ręcznymi 
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Lp. Długość odcinka, km 
Częstotliwość pomiarów, co 

najmniej 
Minimalna ilość 

pomiarów 

1 od 0 do 3 od 0,1 do 0,5 km 3-6 

2 od 3 – do 10 co 1 km 11 

3 od 10 do 20 co 2 km 11 

4 od 20 do 30 co 3 km 11 

5 powyżej 30 co 4 km > 11 

 
Wartość wskaźnika szorstkości zaleca się oznaczyć w 2 - 4 punktach oznakowania odcinka. 
 
6.3.3. Badania wykonania oznakowania poziomego z zastosowaniem punktowych elementów odblaskowych 
 
Wykonawca wykonując oznakowanie z prefabrykowanych elementów odblaskowych przeprowadza, co najmniej raz dziennie lub zgodnie z 
ustaleniem ST, następujące badania:  

- sprawdzenie oznakowania opakowań,  

- sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju lub innych elementów mocujących, zgodnie z zaleceniami ST,  

- wizualną ocenę stanu elementów, w zakresie ich kompletności i braku wad,  

- temperatury powietrza i nawierzchni,  

- pomiaru czasu oddania do ruchu,  

- wizualną ocenę liniowości i kierunkowości przyklejenia elementów,  

- równomierności przyklejenia elementów na całej długości linii,  

- zgodności wykonania oznakowania z dokumentacja projektową i załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z   
 3 lipca 2003 r. [7]. 

 
Protokół z przeprowadzonych badań wraz z próbkami przyklejonych elementów, w liczbie określonej w ST, Wykonawca przechowuje do 
czasu upływu okresu gwarancji. 
 
W przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego Inżynier może zlecić wykonanie badań widzialności w nocy, na 
próbkach zdjętych z nawierzchni i dostarczonych do laboratorium, na zgodność z wymaganiami podanymi w ST lub aprobacie technicznej, 
wykonanych według metod określonych w PN-EN 1463-1[5] lub w Warunkach technicznych POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10]. 
 
Jeśli wyniki tych badań wykażą wadliwość wykonanego oznakowania to koszt badań ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - 
Zamawiający. 
 
6.3.4. Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów i oznakowań 
 
W tablicy 3 podano zbiorcze zestawienie dla materiałów. W tablicy 4 podano zbiorcze zestawienie dla oznakowań. 
 
Tablica 3. Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów 
 

Lp. Właściwość Jednostka Wymagania 

1 Zawartość składników lotnych w materiałach do znakowania 

 rozpuszczalników organicznych 

 rozpuszczalników aromatycznych 

 benzenu i rozpuszczalników chlorowanych 

 
% (m/m) 
% (m/m) 
% (m/m) 

 
≤ 25 
≤ 8 
0 

2 Właściwości kulek szklanych 

 współczynnik załamania światła 

 zawartość kulek z defektami 

 
 

% 

 
≥1,5 
≤ 20 

3 Okres stałości właściwości materiałów do znakowania przy składowaniu miesiące ≥ 6 

 
Tablica 4.   Zbiorcze zestawienie wymagań dla oznakowań 
 

Lp. Właściwość Jednostka Wymagania Klasa 

1 
Współczynnik odblasku RL dla oznakowania nowego (w ciągu 14 - 30 dni po 
wykonaniu) w stanie suchym barwy: 

- białej 

 
 

mcd m-2 lx-1 

 
 

≥ 200 

 
 

R4 

2 
Współczynnik odblasku RL dla oznakowania suchego w okresie od 2 do 6 
miesięcy po wykonaniu, barwy: 

- białej 

 
 

mcd m-2 lx-1 

 
 

≥ 150 

 
 

R3 

3 
Współczynnik odblasku RL dla oznakowania suchego od 7 miesiąca po 
wykonaniu, barwy: 

- białej 

 
 

mcd m-2 lx-1 

 
 

≥ 100 

 
 

R3 

4 
Współczynnik luminancji β dla oznakowania nowego (od 14 do 30 dnia po 
wykonaniu) barwy: 

- białej na nawierzchni asfaltowej 

 
 
- 
 

 
 

≥ 0,40 

 
 

B3 
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5 
Współczynnik luminancji β dla oznakowania eksploatowanego (po 30 dniu od 
wykonania) barwy: 

- białej na nawierzchni asfaltowej 

 
 

-- 

 
 

≥ 0,30 

 
 

B2 

6 
Współczynnik luminancji w świetle rozproszonym Qd (alternatywnie do _) dla 
oznakowania nowego w ciągu od 14 do 30 dnia po wykonaniu, barwy: 

- białej na nawierzchni asfaltowej 

 
 

mcd m-2 lx-1 

 
 

≥ 130 

 
 

Q3 

7 

Współczynnik luminancji w świetle rozproszonym Qd (alternatywnie do _) dla 
oznakowania eksploatowanego w ciągu całego okresu eksploatacji po 30 dniu od 
wykonania, barwy: 

- białej na nawierzchni asfaltowej 

 
 
 

mcd m-2 lx-1 

 
 
 

≥ 100 

 
 
 

Q2 

8 Szorstkość oznakowania eksploatowanego wskaźnik SRT ≥ 45 S1 

9 
Czas schnięcia materiału na nawierzchni 

- w dzień 
- w nocy 

 
h 
h 

 
≤ 1 
≤ 1 

 
-- 
-- 

10 Trwałość dla mas chemoutwardzalnych i mas termoplastycznych wg Dz. U. nr 220 poz. 218 

 
6.4.    Tolerancje wymiarów oznakowania 
 
6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania 
 
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacją projektową i załącznikiem nr 2 do rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. [7], powinny odpowiadać następującym warunkom: 

- szerokość linii może różnić się od wymaganej o ± 5 mm, 
- długość linii może być mniejsza od wymaganej co najwyżej o 50 mm lub większa co najwyżej o 150 mm, 
- dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie może odbiegać od średniej liczonej z 10 kolejnych cykli 

o więcej niż ± 50 mm długości wymaganej, 
- dla strzałek,  liter i  cyfr rozstaw punktów narożnikowych  nie może mieć większej odchyłki od wymaganego wzoru niż ± 50 mm 

dla wymiaru długości i ± 20 mm dla wymiaru szerokości. 
 
Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji ruchu, należy dokładnie usunąć zbędne stare 
oznakowanie. 
 
6.4.2. Tolerancje przy odnawianiu istniejącego oznakowania 
 
Przy odnawianiu istniejącego oznakowania należy dążyć do pokrycia pełnej powierzchni istniejących znaków, przy zachowaniu 
dopuszczalnych tolerancji podanych w punkcie 6.4.1. 
 
7.    OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
Jednostką obmiarową oznakowania poziomego jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych oznakowań i 1szt. (sztuka) 
zamontowanych punktowych elementów odblaskowych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z 
zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu, w zależności od przyjętego sposobu wykonania robót, może być dokonany po: 
- oczyszczeniu powierzchni nawierzchni, 
- przedznakowaniu. 
 
8.3. Odbiór ostateczny 
 
Odbioru ostatecznego należy dokonać po całkowitym zakończeniu Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań jakościowych 
określonych w punktach od 2 do 6. 
 
8.4. Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego. Sprawdzeniu podlegają cechy oznakowania określone 
niniejszym ST na podstawie badań wykonanych przed upływem okresu gwarancyjnego. 
 
Okres gwarancyjny zostanie określony przez Zamawiającego w Umowie na Wykonanie robót. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
Cena 1 m2 linii naniesionego oznakowania poziomego obejmuje: 

− prace pomiarowe, roboty przygotowawcze, 
– zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania robót, 
– wykonanie oznakowania na czas budowy, w tym opracowanie projektu, 
– wykonanie, utrzymanie i demontaż oznakowania tymczasowego, 
– ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót, 
– dowiezienie i odwiezienie sprzętu, 
– oczyszczenie podłoża (nawierzchni) 
– wykonanie przedznakowania, 
– wykonanie oznakowania masami termoplastycznymi zgodnie z dokumentacją projektową i załącznikiem nr 2 do rozporządzenia  
 Ministra Infrastruktury [7] 
– przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w ST, 
− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport 
2. PN-85/O-79252 Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe. 
3. PN-EN 1423:2000, Materiały do poziomego oznakowania dróg Materiały do posypywania. Kulki szklane, kruszywo 

przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny) 
3a. PN-EN 1423:2001/A1:2005 Materiały do poziomego oznakowania dróg Materiały do posypywania. Kulki szklane, kruszywo 

przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny (Zmiana A1) 
4. PN-EN 1436:2000, Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące poziomego oznakowania dróg 
4a. PN-EN 1436:2000/A1:2005 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące poziomego oznakowania dróg 

(Zmiana A1) 
5. PN-EN 1463-1:2000 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy odblaskowe Część 1: 

Wymagania dotyczące charakterystyki nowego elementu 
5a. PN-EN 1463-1:2000/A1:2005 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy odblaskowe Część 1: 

Wymagania dotyczące charakterystyki nowego elementu (Zmiana A1) 
5b. PN-EN 1463-2:2000 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy odblaskowe Część 2: Badania 

terenowe 
6. PN-EN 1871:2003 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Właściwości fizyczne 
6a. PN-EN 13036-4: 2004(U) Drogi samochodowe i lotniskowe – Metody badań – Część 4: Metoda pomiaru oporów 

poślizgu/poślizgnięcia na powierzchni: próba wahadła 
 
7. Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych 
poziomych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)  
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)  
9. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria „I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997  
10. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-2006. Seria „I” - Informacje, Instrukcje. IBDiM, Warszawa, w opracowaniu  
11. Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 z późniejszymi zmianami)  
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań jakie powinny 
spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE 
(Dz. U. nr 195, poz. 2011)  
13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i 
preparatów niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz. 1679)  
14. Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych (RID/ADR)  
15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych 
uprawnionych do ich wydania (Dz. U. nr 249, poz. 2497) 
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D.07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 
 
D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE 
 
D.07.02.01.41 USTAWIENIE SŁUPKÓW Z RUR STALOWYCH 
 
D.07.02.01.44 PRZYMOCOWANIE TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH ODBLASKOWYCH DO GOTOWYCH SŁUPÓW 
 
1.    WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z wykonaniem 
oznakowania pionowego, w ramach zadania inwestycyjnego: „Zmiana stałej organizacji ruchu na terenie miasta Łasin”. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem oznakowania pionowego dróg:  

 znaków drogowych: ostrzegawczych, zakazu, nakazu, informacyjnych (A, B, C, D), tabliczek do znaków (T),  
 
Zakres robót obejmuje:  

 ustawienie znaków drogowych na słupkach oraz wysięgnikach o średnicy 70 mm - znaki z grupy „średnie”, lica z folii 
odblaskowej typu 2,  

 
Lokalizacja poszczególnych znaków wg Dokumentacji Projektowej. 
 
Przed produkcją i montażem kierunkowego oznakowania pionowego oraz konstrukcji wsporczych pod kierunkowe oznakowanie pionowe, 
szczegółowe wzory graficzne i treść tablic drogowskazowych, przed drogowskazowych oraz szlaku drogowego należy uzgodnić z GDDKiA 
O/Bydgoszcz. Możliwe jest wprowadzenie porządkowych zmian w treści oznakowania w stosunku do projektu stałej organizacji ruchu. 
Powyższe należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym. Zmiany w odniesieniu do przedmiotowego oznakowania nie będą powodowały 
wzrostu kosztów dla Zamawiającego (zarówno z tytułu zwiększenia powierzchni tablic, jak też ewentualnego przeprojektowania konstrukcji 
wsporczych) 
 
1.4.   Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Stały znak drogowy pionowy - składa się z lica, tarczy z uchwytem montażowym oraz z konstrukcji wsporczej. 
 
1.4.2. Tarcza znaku - płaska powierzchnia z usztywnioną krawędzią, na której w sposób trwały umieszczone jest lico znaku. Tarcza może 
być wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo albo aluminiowej zabezpieczona przed procesami korozji powłokami ochronnymi 
zapewniającymi jakość i trwałość wykonanego znaku. 
 
1.4.3. Lico znaku - przednia część znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej wraz z naniesioną treścią, wykonaną techniką 
druku sitowego, wyklejaną z transparentnych folii ploterowych lub z folii odblaskowych. 
 
1.4.4. Uchwyt montażowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpieczony przed korozją, służący do zamocowania w sposób rozłączny 
tarczy znaku do konstrukcji wsporczej. 
 
1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe (wykonane jest z materiału o odbiciu powrotnym - 
współdrożnym). 
 
1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - każdy rodzaj konstrukcji (słupek, słup, słupy, kratownice, wysięgniki, bramy, wsporniki itp.) 
gwarantujący przenoszenie obciążeń zmiennych i stałych działających na konstrukcję i zamontowane na niej znaki lub tablice. 
 
1.4.7. Znak drogowy podświetlany - znak, w którym wewnętrzne źródło światła jest umieszczone pod przejrzystym licem znaku. 
 
1.4.8. Znak drogowy oświetlany - znak, którego lico jest oświetlane źródłem światła umieszczonym na zewnątrz znaku. 
 
1.4.9. Znak nowy - znak użytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesięcy od daty produkcji. 
 
1.4.10. Znak użytkowany (eksploatowany) - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dłuższy niż 3 miesiące od daty 
produkcji. 
 
1.4.11. Znak aktywny - urządzenie bezpieczeństwa ruchu instalowane w miejscach szczególnie niebezpiecznych a zarazem jest to wraz 
ze sterownikiem urządzenie elektroniczne i wobec powyższego musi posiadać dokumentację techniczno-ruchową dla każdego rodzaju 
znaku. 
 
1.4.12. Osłona zabezpieczająca – bierne urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
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Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST 
D.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 
2.    MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
2.2. Dopuszczenie do stosowania 
 
Producent znaków drogowych powinien posiadać dla swojego wyrobu aprobatę techniczną, certyfikat zgodności nadany mu przez 
uprawnioną jednostkę certyfikującą, znak budowlany „B” i wystawioną przez siebie deklarację zgodności, zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury [26]. Folie odblaskowe stosowane na lica znaków drogowych muszą posiadać aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę oraz deklaracje zgodności wystawioną przez producenta. Słupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne muszą mieć 
deklaracje zgodności z odpowiednimi normami. 
 
W załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach [25], podano 
szczegółowe informacje odnośnie wymagań dla znaków pionowych. 
 
2.3. Materiały stosowane do fundamentów znaków 
 
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być wykonywane jako:  

- prefabrykaty betonowe,  
- z betonu wykonywanego „na mokro”,  
- z betonu zbrojonego,  
- inne rozwiązania zaakceptowane przez Inżyniera.  

 
Dla fundamentów Wykonawca opracuje i uzgodni z Inżynierem dokumentację techniczną zgodną z obowiązującymi przepisami.  
 
Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania kierunkowego należy wykonać z betonu lub betonu zbrojonego klasy, co najmnie j 
C16/20 wg PN-EN 206-1:2000 [9]. Zbrojenia stalowe należy wykonać zgodnie z normą PN-B-03264:1984 [7]. Wykonanie i osadzenie 
kotew fundamentowych należy wykonać zgodnie z normą PN-B-03215:1998 [6]. Posadowienie fundamentów należy wykonać na 
głębokość poniżej przemarzania gruntu. 
 
2.4. Konstrukcje wsporcze 
 
2.4.1.      Ogólne charakterystyki konstrukcji 
 
Konstrukcje wsporcze znaków pionowych należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez Wykonawcę 
uwzględniającą wymagania postawione w PN-EN 12899-1:2005[16] i ST oraz zaakceptowaną przez Inżyniera.  
 
Konstrukcje wsporcze do znaków i tablic należy zaprojektować i wykonać w sposób gwarantujący stabilne i prawidłowe ustawienie w pasie 
drogowym.  
 
Zakres dokumentacji powinien obejmować opis techniczny, obliczenia statyczne uwzględniające strefy obciążenia wiatrem dla określonej 
kategorii terenu oraz rysunki techniczne wykonawcze konstrukcji wsporczych. Parametry techniczne konstrukcji uzależnione są od 
powierzchni montowanych znaków i tablic oraz od ilości i sposobu ich usytuowania w terenie. W miejscach wskazanych przez projektanta 
inżynierii ruchu, gdzie występuje szczególne niebezpieczeństwo bezpośredniej kolizji z konstrukcją wsporczą, usytuowanie i jej dobór 
wymagają oddzielnych rozwiązań projektowych spełniających warunek bezpieczeństwa dla użytkowników dróg. W takich przypadkach 
należy stosować konstrukcje zabezpieczające bierne bezpieczeństwo kategorii HE, zgodne z PN-EN 12 767:2003 [15]. 
 
2.4.2.       Rury 
 
Rury muszą odpowiadać wymaganiom PN-H-74200:1998, [22], PN-84/H-74220 [3] lub innej normy zaakceptowanej przez Inżyniera. 
Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie może wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, zwalcowań i naderwań. Dopuszczalne są 
nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
wymiarowych.  
 
Końce rur muszą być obcięte równo i prostopadle do osi rury.  
 
Pożądane jest, aby rury były dostarczane o długościach:  

- dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką ± 10 mm,  
- wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m z naddatkiem 5 mm na każde cięcie i z dopuszczalną   
  odchyłką dla całej długości wielokrotnej, jak dla długości dokładnych.  
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Rury muszą być proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie mogą przekraczać 1,5 mm na 1 m długości rury.  
 
Rury muszą być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez PN-H-84023.07 [5], lub inne normy.  
 
Rury mają być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie w opakowaniu uzgodnionym z Zamawiającym. Rury muszą 
być cechowane indywidualnie lub na przywieszkach metalowych. 
 
2.4.3.      Kształtowniki 
 
Kształtowniki muszą odpowiadać wymaganiom PN-91/H-93010 [23]. Powierzchnia kształtownika musi być charakterystyczna dla procesu 
walcowania i wolna od wad jak widoczne łuski, pęknięcia, zwalcowania i naderwania. Dopuszczalne są usunięte wady przez szlifowanie 
lub dłutowanie z tym, że obrobiona powierzchnia ma mieć łagodne wycięcia i zaokrąglone brzegi, a grubość kształtownika nie może 
zmniejszyć się poza dopuszczalną dolną odchyłkę wymiarową dla kształtownika.  
 
Kształtowniki muszą być obcięte prostopadle do osi wzdłużnej kształtownika. Powierzchnia końców kształtownika nie mogą wykazywać 
rzadzizn, rozwarstwień, pęknięć i śladów jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.  
 
Kształtowniki muszą być ze stali St3W lub St4W oraz mieć własności mechaniczne według aktualnej normy uzgodnionej pomiędzy 
Zamawiającym i wytwórcą. 
 
2.4.4.      Powłoki metalizacyjne cynkowe 
 
Powłoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych muszą spełniać wymagania PN EN ISO 1461:2000 [12] i PN-EN 10240:2001 
[12a].  
 
Powierzchnia powłoki musi być ciągła i jednorodna pod względem ziarnistości. Nie może ona wykazywać widocznych wad jak rysy, 
pęknięcia, pęcherze lub odstawanie powłoki od podłoża. 
2.4.5.      Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcję wsporczą 
 
Producent lub dostawca każdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znaków umieszczanych na innych obiektach lub konstrukcjach 
(wiadukty nad drogą kładki dla pieszych, słupy latarń itp.), także elementów służących do zamocowania znaków na tym obiekcie lub 
konstrukcji, obowiązany jest do wydania gwarancji na okres trwałości znaku uzgodniony z odbiorcą. Przedmiotem gwarancji są 
właściwości techniczne konstrukcji wsporczej lub elementów mocujących oraz trwałość zabezpieczenia przeciwkorozyjnego. 
 
W przypadku słupków znaków pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych o standardowych wymiarach oraz w 
przypadku elementów, służących do zamocowania znaków do innych obiektów lub konstrukcji - gwarancja może być wydana dla partii 
dostawy. W przypadku konstrukcji wsporczej dla znaków drogowych bramowych i wysięgnikowych gwarancja jest wystawiana 
indywidualnie dla każdej konstrukcji wsporczej. Minimalny okres trwałości konstrukcji wsporczej powinien wynosić 10 lat. 
 
2.5. Tarcza znaku 
 
2.5.1.      Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne 
 
Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a także sposób wykończenia znaku, muszą wykazywać 
pełną odporność na oddziaływanie światła, zmian temperatury, wpływy atmosferyczne i występujące w normalnych warunkach 
oddziaływania chemiczne (w tym korozję elektrochemiczną) - przez cały czas trwałości znaku, określony przez wytwórcę lub dostawcę. 
 
2.5.2.      Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku 
 
Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić, uzgodnioną z odbiorcą trwałość znaku oraz warunki gwarancyjne 
dla znaku, a także udostępnić na życzenie odbiorcy: 

- instrukcję montażu znaku, 
- dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku, 
- instrukcję utrzymania znaku. 

 
Trwałość znaku musi być co najmniej równa trwałości zastosowanej folii. Minimalne okresy gwarancyjne ma wynosić dla znaków z folią 
typu 2 – 10 lat. 
 
2.5.3.      Materiały do wykonania tarczy znaku 
 
Tarcze znaku mają być wykonana z blachy ocynkowanej ogniowo o grubości min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005(U) [14] lub PN-EN 
10292:2003/A1:2004/A1:2005(U) [13]. 
 
Tarcza tablicy o powierzchni > 1 m2 ma być wykonana z blachy ocynkowanej ogniowo o grubości min. 1,5 mm wg PN-EN 10327:2005 (U) 
[14] lub PN-EN 10292:2003/ A1:2004/A1:2005(U) [13]. 
 

Grubość warstwy powłoki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej ogniowo nie może być mniejsza niż 28 m (200 g Zn/m2).  
 
Znaki i tablice mają spełniać następujące wymagania podane w tablicy 1.  
 
Tablica 1.Wymagania dla znaków i tarcz znaków drogowych 
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Parametr Jednostka Wymaganie 
Klasa wg 

PN-EN 12899-1: 
2005 

Wytrzymałość na obciążenie siłą 
naporu wiatru 

kN m-2 ≥ 0,60 WL2 

Wytrzymałość na obciążenie skupione kN ≥ 0,50 PL2 

Chwilowe odkształcenie zginające mm/m ≤ 25 TDB4 

Chwilowe odkształcenie skrętne stopień - m 

≤ 0,02 
≤ 0,11 
≤ 0,57 
≤ 1,15 

TDT1 
TDT3 
TDT5 

TDT6 *) 

Odkształcenie trwałe mm/m lub stopień - m 20 % odkształcenia chwilowego - 

Rodzaj krawędzi znaku - 
Zabezpieczona, krawędź tłoczona, 

zaginana, prasowana lub zabezpieczona 
profilem krawędziowym 

E2 

Przewiercanie lica znaku - 
Lico znaku nie może być przewiercone z 

żadnego powodu 
P3 

*)   klasę TDT3 stosuje się dla tablic na 2 lub więcej podporach, klasę TDT 5 dla tablic na jednej podporze, klasę TDT1 dla tablic na 
konstrukcjach bramowych, klasę TDT6 dla tablic na konstrukcjach wysięgnikowych 

 
Przyjęto zgodnie z tablicą 1, że przy sile naporu wiatru równej 0,6 kN (klasa WL2), chwilowe odkształcenie zginające, zarówno znak, jak i 
samą tarczę znaku nie może być większe niż 25 mm/m (klasa TDB4). 
 
Dopuszcza się możliwość wykonania drogowych tarcz oznakowania kierunkowego (znaki do umieszczenia na bramownicach) w 
równorzędnej technologii zamiennej, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego. Oznakowanie zamienne musi spełniać wymagania 
obowiązujących przepisów, aprobat technicznych i być wykonane z materiałów dopuszczonych do stosowania na rynku. Zmiany w 
odniesieniu do przedmiotowego oznakowania nie będą powodowały wzrostu kosztów dla Zamawiającego 
 
2.5.4.      Warunki wykonania tarczy znaku 
 
Tarcze znaków muszą spełniać także następujące wymagania:  

 krawędzie tarczy znaku mają być usztywnione na całym obwodzie poprzez ich podwójne gięcie o promieniu gięcia nie większym 
niż 10 mm włącznie z narożnikami, gięcie bez żadnych nacięć na krawędziach.  

 powierzchnia czołowa tarczy znaku musi być równa – bez wgięć, pofałdowań i otworów montażowych. Dopuszczalna 
nierówność wynosi 1 mm/m,  

 podwójna gięta krawędź lub przymocowane do tylnej powierzchni profile montażowe muszą usztywnić tarczę znaku w taki 
sposób, aby wymagania podane w tablicy 1 były spełnione a zarazem stanowiły element konstrukcyjny do montażu do 
konstrukcji wsporczej. Dopuszcza się maksymalne odkształcenie trwałe do 20 % odkształcenia odpowiedniej klasy na zginanie i 
skręcanie,  

 tylna powierzchnia tarczy ma być zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi powłokami chemicznymi oraz powłoką 
lakierniczą o grubości min. 60 μm z proszkowych farb poliestrowych ciemnoszarych matowych lub półmatowych w kolorze RAL 
7037; badania należy wykonywać zgodnie z PN-88/C-81523 [4] oraz PN-76/C-81521 [1] w zakresie odporności na działanie 
mgły solnej oraz wody.  

 
Tarcze znaków i tablic o powierzchni > 1 m2 mają spełniać dodatkowo następujące wymagania: 

 narożniki znaku i tablicy mają być zaokrąglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. [25] nie mniejszym jednak niż 30 mm, gdy wielkości tego promienia 
nie wskazano,  

 łączenie poszczególnych segmentów tarczy (dla znaków wielkogabarytowych) wzdłuż poziomej lub pionowej krawędzi ma być 
wykonane w taki sposób, aby nie występowały przesunięcia i prześwity w miejscach ich łączenia.  

 
2.6. Znaki odblaskowe 
 
2.6.1. Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej 
 
Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się przez naklejenie na tarczę znaku lica wykonanego z samoprzylepnej, aktywowanej przez docisk, 
folii odblaskowej. Znaki drogowe klasy A, B, C, D, E, F, G, T i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego klasy U nie odblaskowe, nie 
są dopuszczone do stosowania na drogach publicznych.  
 
Folia odblaskowa (odbijająca powrotnie) ma spełniać wymagania określone w aprobacie technicznej.  
 
Lico znaku ma być wykonane z:  

 samoprzylepnej folii odblaskowej o właściwościach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu 2 (folia z kulkami szklanymi lub 
pryzmatyczna) potwierdzonych uzyskanymi aprobatami technicznymi,  

 do nanoszenia barw innych niż biała można stosować: farby transparentne do sitodruku, zalecane przez producenta danej folii, 
transparentne folie ploterowe posiadające aprobaty techniczne,  
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 nie dopuszcza się stosowania folii o okresie trwałości poniżej 7 lat do znaków stałych, 
 
Minimalna początkowa wartość współczynnika odblasku R’(cd·lx-1m-2 ) znaków odblaskowych, zmierzona zgodnie z procedurą zawartą w 
CIE No.54 [29], używając standardowego iluminanta A, ma spełniać odpowiednio wymagania podane w tablicy 2. 
 
Współczynnik odblasku R’ dla wszystkich kolorów drukowanych, z wyjątkiem białego, nie powinien być mniejszy niż 70 % wartości 
podanych w tablicy 2 dla znaków z folią typu 2, zgodnie z publikacją CIE No 39.2 [28]. 
 
W przypadku oświetlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiaru w geometrii 45/0 współrzędne chromatyczności i współczynnik 
luminancji b ma być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicach 2 i 3. 
 
Tablica 2. Wymagania dla współczynnika luminancji b i współrzędnych chromatyczności x, y oraz współczynnika odblasku R’ 
 

Lp. Właściwości Jednostki Wymagania 

1 Współczynnik odblasku R’ (kąt oświetlenia 5o, kąt obserwacji 0,33o)  
- białej  
- żółtej  
- czerwonej  
- zielonej  
- niebieskiej  
- brązowej  
- pomarańczowej  
- szarej 

cd/m2lx  
≥ 180 
≥ 120 
≥ 45 
≥ 21 
≥ 14 
≥ 8 
≥ 65 
≥ 90 

2 Współczynnik luminancji b i współrzędne chromatyczności x, y *)  
- białej  
- żółtej  
- czerwonej  
- zielonej  
- niebieskiej  
- brązowej  
- pomarańczowej  
- szarej 

-  
b ≥ 0,27 
b ≥ 0,16 
b ≥ 0,03 
b ≥ 0,03 
b ≥ 0,01 

0,09 ≥ b ≥ 0,03 
b ≥ 0,14 

0,18 ≥ b ≥ 0,12 

*) współrzędne chromatyczności x, y w polu barw według tablicy 3 

 
Tablica 3. Współrzędne punktów narożnych wyznaczających pola barw Barwa folii 
 

 Współrzędne chromatyczności punktów narożnych wyznaczających pole barwy 
(źródło światła D65, geometria pomiaru 45/0 o) 

1 2 3 4 

Biała 
x 0,355 0,305 0,285 0,335 

y 0,355 0,305 0,325 0,375 

Żółta typ 1 folii 
x 0,522 0,470 0,427 0,465 

y 0,477 0,440 0,483 0,534 

Żółta typ 2 folii 
x 0,545 0,487 0,427 0,465 

y 0,454 0,423 0,483 0,534 

Czerwona 
x 0,735 0,674 0,569 0,655 

y 0,265 0,236 0,341 0,345 

Niebieska 
x 0,078 0,150 0,210 0,137 

y 0,171 0,220 0,160 0,038 

Zielona 
x 0,007 0,248 0,177 0,026 

y 0,703 0,409 0,362 0,399 

Brązowa 
x 0,455 0,523 0,479 0,558 

y 0,397 0,429 0,373 0,394 

Pomarańczowa 
x 0,610 0,535 0,506 0,570 

y 0,390 0,375 0,404 0,429 

Szara 
x 0,350 0,300 0,285 0,335 

y 0,360 0,310 0,325 0,375 

 
2.6.2. Wymagania jakościowe 
 
Powierzchnia licowa znaku ma być równa, gładka, bez rozwarstwień, pęcherzy i odklejeń na krawędziach. Na powierzchni mogą 
występować w obrębie jednego pola średnio nie więcej niż 0,7 błędów na powierzchni (kurz, pęcherze) o wielkości najwyżej 1 mm. Rysy 
nie mają prawa wystąpić.  
 
Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemożliwiać jej odłączenie od tarczy bez jej zniszczenia.  
 
Dokładność rysunku znaku ma być taka, aby wady konturów znaku, które mogą powstać przy nanoszeniu farby na odblaskową 
powierzchnię znaku, nie były większe niż podane w p. 2.6.3.  
 
Lica znaków wykonane drukiem sitowym mają być wolne od smug i cieni.  
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Krawędzie lica znaku z folii typu 2 muszą być odpowiednio zabezpieczone np. przez lakierowanie lub ramą z profilu ceowego.  
 
Powłoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnej stronie znaku musi być równa, gładka bez smug i zacieków.  
 
Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej. 
 
2.6.3 Tolerancje wymiarowe znaków drogowych 
 
2.6.3.1 Tolerancje wymiarowe dla grubości blach 
 
Sprawdzenie śrubą mikrometryczną:  
- dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 - 1,50 mm wynosi - 0,14 mm, 
 
2.6.3.2 Tolerancje wymiarowe dla grubości powłok malarskich 
 
Dla powłoki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubości 60 μm wynosi ±15 nm. Sprawdzenie wg PN-EN ISO 2808:2000 [22]. 
 
2.6.3.3 Tolerancje wymiarowe dla płaskości powierzchni 
 
Odchylenia od poziomu nie mogą wynieść więcej niż 0,2 %, wyjątkowo do 0,5 %. Sprawdzenie szczelinomierzem. 
 
2.6.3.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znaków 
 
Sprawdzenie przymiarem liniowym:  

 wymiary dla tarcz znaków o powierzchni < 1m2 podane w opisach szczegółowych załącznika nr 1 [25] są należy powiększyć o 
10 mm i wykonać w tolerancji wymiarowej ± 5 mm,  

 wymiary dla tarcz znaków i tablic o powierzchni > 1m2 podane w opisach szczegółowych załącznika nr 1 [25] oraz wymiary 
wynikowe dla tablic grupy E należy powiększyć o 15 mm i wykonać w tolerancji wymiarowej ± 10 mm.  

 
2.6.3.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku 
 
Sprawdzone przymiarem liniowym:  

 tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym wynoszą ± 1,5 mm,  

 tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metodą wyklejania wynoszą ± 2 mm,  

 kontury rysunku znaku (obwódka i symbol) muszą być równe z dokładnością w każdym kierunku do 1,0 mm. 
 
W znakach nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie może występować więcej niż 0,7 lokalnych 
usterek (załamania, pęcherzyki) o wymiarach nie większych niż 1 mm w każdym kierunku. 
 
Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek zarysowań powierzchni znaku. 
 
Na znakach w okresie gwarancji, na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza się do 2 usterek jak wyżej, 
o wymiarach nie większych niż 1 mm w każdym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza się do 3 zarysowań o szerokości nie większej niż 
0,8 mm i całkowitej długości nie większej niż 10 cm. Na całkowitej długości znaku dopuszcza się nie więcej niż 5 rys szerokości nie 
większej niż 0,8 mm i długości przekraczającej 10 cm - pod warunkiem, że zarysowania te nie zniekształcają treści znaku. 
 
Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza się również lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie przekraczającej 6 mm2 każde - w 
liczbie nie większej niż pięć na powierzchni znaku małego lub średniego, oraz o powierzchni nie przekraczającej 8 mm2 każde - w liczbie 
nie większej niż 8 na każdym z fragmentów powierzchni znaku dużego lub wielkiego (włączając znaki informacyjne) o wymiarach 
1200×1200 mm. 
 
Uszkodzenia folii nie mogą zniekształcać treści znaku - w przypadku występowania takiego zniekształcenia znak musi być bezzwłocznie 
wymieniony. 
 
W znakach nowych niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek rys, sięgających przez warstwę folii do powierzchni tarczy znaku. 
 
W znakach nowych oraz w znakach znajdujących się w okresie wymaganej gwarancji żadna korozja tarczy znaku nie może występować. 
 
Wymagana jest taka wytrzymałość połączenia folii odblaskowej z tarczą znaku, by po zgięciu tarczy o 90o przy promieniu łuku zgięcia do 
10 mm w żadnym miejscu nie uległo ono zniszczeniu. 
 
2.6.4 Obowiązujący system oceny zgodności 
 
Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych [30] wyrób, który posiada 
aprobatę techniczną może być wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym 
jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z 
aprobatą techniczną i oznakował wyrób budowlany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. [26] oceny zgodności wyrobu z aprobatą techniczną dokonuje 
producent, stosując system 1. 
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2.7. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego kategorii U 
 

 tablice prowadzące U-3a,b, c, d; folia typu 2  

 tablice rozdzielające U-4a; folia typu 2  

 tablice kierujące U-6a; folia typu 2  

 zestaw aktywnych znaków U-6a z C-9,  

 osłony zabezpieczające (znaki kasetonowe) U-15b. 
 
2.7.1 Osłony energochłonne zabezpieczające 
 
Osłony energochłonne zabezpieczające U-15b w postaci monobloku, wykonane są z polietylenu w postaci komór w kształcie ściętego 
ukośnie walca o podstawie zbliżonej do półokręgu koloru zielonego. Powierzchnia czołowa biała z oznakowaniem odblaskowym z folii typu 
2. 
 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji typ oraz producenta osłon zabezpieczających. 
 
Należy stosować osłony zabezpieczające posiadające aktualną Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM. Do zakupionych osłon 
zabezpieczających powinny być dołączone instrukcje określające szczegółowo zasady i warunki ich stosowania, składowania i transportu.  
Należy zastosować osłony zabezpieczające o wysokości min. 1300 mm. 
 
Przed przystąpieniem do montażu osłon zabezpieczających Wykonawca wyznaczy miejsca ich ustawienia zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. Dostarczone osłony zabezpieczające należy montować zgodnie z instrukcją producenta osłon przy użyciu materiałów 
dostarczonych wraz z osłonami. Wszystkie elementy osłon powinny być zamontowane w sposób trwały i zgodnie z przepisami z zakresu 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu. 
 
2.8 Znaki aktywne 
 
Znaki aktywne są urządzeniami bezpieczeństwa ruchu instalowanymi w miejscach szczególnie niebezpiecznych a zarazem są to wraz ze 
sterownikami urządzenia elektroniczne i wobec powyższego muszą posiadać dokumentację techniczno-ruchową dla każdego rodzaju 
znaku. 
 
W celu zapewnienia możliwie największego stopnia niezawodności pracy znaków aktywnych znaki aktywne mają być wykonane na 
„obwodach drukowanych” z laminatów dwustronnych, posiadających metalizację otworów. Płytki obwodów drukowanych muszą być 
zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi hermetyczną zalewą epoksydową aplikowaną po wlutowaniu wszystkich elementów 
elektronicznych. Każdy rysunek znaku ze względów bezpieczeństwa musi być wykonany z co najmniej dwóch rzędów diód o niezależnych 
obwodach świecenia. Układ sterujący cyklem świecenia znaku aktywnego powinien umożliwiać zmianę tego cyklu, bez konieczności 
demontażu sterowania lub znaku. 
 
Kolory diód należy uzgodnić z GDDKiA O/Bydgoszcz 
 
Znaki zainstalowane pracujące w cyklu całodobowym muszą być wyposażone w automatyczny regulator, który przy natężeniu oświetlenia 
zewnętrznego mniejszym niż 50 lx redukuje moc świetlną znaku ok. 70% - 80% mocy znamionowej. 
 
Znaki aktywne pracujące w cyklu fali świetlnej, muszą być dowolnie wymienialne, niezależnie od miejsca zainstalowania ich w szeregu fali, 
tak aby uszkodzenie elementu fali nie powodowało zakłóceń w dalszej jej pracy. 
 
Znaki aktywne, a szczególnie część ze źródłem światła muszą posiadać odpowiedni kąt ustawienia w płaszczyźnie pionowej i poziomej, 
posiadać odpowiednią moc świetlną i odpowiednią częstotliwość błysku. 
 
Należy zapewnić ciągłe działanie znaków przez 24 godz./dobę. 
 
Konstrukcja wsporcza dla układu zasilające wg oferty producenta. 
 
Zaleca się stosowanie łatwo zrywalnych lub łatwo rozłącznych przekrojów, złączy lub przegubów o odpowiednio bezpiecznej konstrukcji, 
umieszczonych od 0,15 do 0,20m nad powierzchnią fundamentu. Konstrukcja wsporcza znaku musi być wykonana w sposób 
ograniczający zagrożenie użytkowników drogi. Konstrukcja wsporcza znaku musi zapewnić możliwość łatwej naprawy po najechaniu przez 
pojazdy lub innego rodzaju uszkodzenia znaku. 
 
Znaki aktywne oraz system zasilania tych znaków należy montować zgodnie z instrukcją producenta, w miejscach wyznaczonych zgodnie 
z Dokumentacją Projektową. 
 
2.9. Materiały do montażu znaków 
 
Wszystkie łączniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą elementów konstrukcji wsporczych znaków jak śruby, listwy, 
wkręty, nakrętki itp. mają być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów. 
 
Łączniki mogą być dostarczane w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zależności od ich wielkości. Łączniki 
mają być ocynkowane ogniowo lub wykonane z materiałów odpornych na korozję w czasie nie krótszym niż tarcza znaku i konstrukcja 
wsporcza. 
 
2.10. Przechowywanie i składowanie materiałów 
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Prefabrykaty betonowe mają być składowane na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu. Prefabrykaty należy układać na 
podkładach z zachowaniem prześwitu minimum 10 cm między podłożem a prefabrykatem. 
 
Znaki mają być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów działających korodująco i w warunkach 
zabezpieczających przed uszkodzeniami. 
 
3.    SPRZĘT 
 
3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.3. 
 
3.2.   Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu:  

 koparek kołowych, np. 0,15 m3
 
lub koparek gąsienicowych, np. 0,25 m3,  

 żurawi samochodowych o udźwigu do 4 t,  

 wiertnic do wykonywania dołów pod słupki w gruncie spoistym,  

 betoniarek przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”,  

 środków transportowych do przewozu materiałów,  

 przewoźnych zbiorników na wodę,  

 sprzętu spawalniczego, itp. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.2. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.3. Transport znaków do pionowego oznakowania dróg 
 
Znaki drogowe należy na okres transportu odpowiednio zabezpieczyć, tak aby nie ulegały przemieszczaniu i w sposób nie uszkodzony 
dotarły do odbiorcy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
 
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST D.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 
 
Przed przystąpieniem do Robót należy wyznaczyć: 

- lokalizację znaku, tj. jego pikietaż oraz odległość od krawędzi jezdni lub krawędzi pobocza umocnionego, 
- wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. 

 
Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki sposób, aby w czasie trwania i odbioru Robót istniała 
możliwość sprawdzenia lokalizacji znaków. 
 
Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
 
Miejsce wykonywania prac należy oznakować, w celu zabezpieczenia pracowników i kierujących pojazdami na drodze. 
 
5.3. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków 
 
Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien być dostosowany do głębokości wykopu, rodzaju gruntu i 
posiadanego sprzętu. Wymiary wykopu mają być zgodne z dokumentacją projektową lub wskazaniami Inżyniera. 
 
Wykopy fundamentowe powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania 
w nich Robót fundamentowych. 
 
5.3.1. Prefabrykaty betonowe 
 
Dno wykopu przed ułożeniem prefabrykatu należy wyrównać i zagęścić. Wolne przestrzenie między ścianami gruntu i prefabrykatem 
należy wypełnić materiałem kamiennym, np. klińcem i dokładnie zagęścić ubijakami ręcznymi.  
 
Jeżeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to górna powierzchnia prefabrykatu ma być równa z powierzchnią pobocza lub być 
wyniesiona nad tę powierzchnię nie więcej niż 0,03 m. 
 
5.3.2. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego  
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Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znaków wielkowymiarowych (znak kierunku i miejscowości), 
wykonywane z betonu „na mokro” lub z betonu zbrojonego należy wykonać zgodnie z PN-S-02205:1998 [24].  
 
Posadowienie fundamentów w wykopach otwartych bądź rozpartych należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub 
wskazaniami Inżyniera. Wykopy należy zabezpieczyć przed napływem wód opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem 
umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. Dno wykopu ma być wyrównane z dokładnością ± 2 cm.  
 
Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt należy usunąć i miejsce wypełnić do spodu fundamentu betonem. Płaszczyzny boczne 
fundamentów stykające się z gruntem należy zabezpieczyć izolacją, np. emulsją asfaltową. Po wykonaniu fundamentu wykop należy 
zasypać warstwami grubości 20 cm z dokładnym zagęszczeniem gruntu. 
 
5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego 
 
Konstrukcje wsporcze znaków - słupki, słupy, wysięgniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, mają być wykonane zgodnie z 
dokumentacją i ST.  
 
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:  

 odchyłka od pionu, nie więcej niż ± 1 %,  

 odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż ± 2 cm,  

 odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego postoju, nie więcej niż 
± 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległości umieszczenia znaku zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach [25].  

 
5.5. Konstrukcje wsporcze  
 
5.5.1. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem  
 
Konstrukcje wsporcze znaków drogowych bramowych lub wysięgnikowych jedno lub dwustronnych, jak również konstrukcje wsporcze 
znaków tablicowych bocznych o powierzchni większej od 4,5 m2, gdy występuje możliwość bezpośredniego najechania na nie przez 
pojazd - muszą być zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi barierami ochronnymi lub innego rodzaju urządzeniami ochronnymi lub 
przeciw destrukcyjnymi, zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami Inżyniera. Podobne zabezpieczenie należy stosować w 
przypadku innych konstrukcji wsporczych, gdy najechanie na nie w większym stopniu zagraża bezpieczeństwu użytkowników pojazdów, 
niż najechanie pojazdu na barierę, jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa, ST lub Inżynier. 
 
5.5.2. Łatwo zrywalne złącza konstrukcji wsporczej 
 
W przypadku konstrukcji wsporczych, nie osłoniętych barierami ochronnymi - zaleca się stosowanie łatwo zrywalnych lub łatwo 
rozłączalnych przekrojów, złączy lub przegubów o odpowiednio bezpiecznej konstrukcji, umieszczonych na wysokości od 0,15 do 0,20 m 
nad powierzchnią terenu. 
 
W szczególności - zaleca się stosowanie takich przekrojów, złączy lub przegubów w konstrukcjach wsporczych nie osłoniętych barierami 
ochronnymi, które znajdują się na obszarach zwiększonego zagrożenia kolizyjnego (ostrza rozgałęzień dróg łącznikowych, zewnętrzna 
strona łuków drogi itp.). 
 
Łatwo zrywalne lub łatwo rozłączalne złącza, przekroje lub przeguby mają być tak skonstruowane i umieszczone, by znak wraz z 
konstrukcją wsporczą po zerwaniu nie przewracał się na jezdnię. Wysokość części konstrukcji wsporczej, pozostałej po odłączeniu górnej 
jej części od fundamentu, nie może być większa od 0,25 m. 
 
5.5.3. Zapobieganie zagrożeniu użytkowników drogi i terenu przyległego - przez konstrukcję wsporczą 
 
Konstrukcja wsporcza znaku musi być wykonana w sposób ograniczający zagrożenie użytkowników pojazdów samochodowych oraz 
innych użytkowników drogi i terenu do niej przyległego przy najechaniu przez pojazd na znak. Konstrukcja wsporcza znaku musi zapewnić 
możliwość łatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lub innego rodzaju uszkodzenia znaku.  
 
5.5.4. Tablicowe znaki drogowe na dwóch słupach lub podporach 
 
Przy stosowaniu tablicowych znaków drogowych (drogowskazów tablicowych, tablic przed drogowskazowych, tablic szlaku drogowego, 
tablic objazdów itp.) umieszczanych na dwóch słupach lub podporach - odległość między tymi słupami lub podporami, mierzona 
prostopadle do przewidywanego kierunku najechania przez pojazd, nie może być mniejsza od 1,75 m. Przy stosowaniu większej liczby 
słupów niż dwa - odległość między nimi może być mniejsza.  
 
5.5.5. Poziom górnej powierzchni fundamentu 
 
Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym podobnym - pożądane jest, by górna część 
fundamentu pokrywała się z powierzchnią pobocza, pasa dzielącego itp. lub była nad tę powierzchnię wyniesiona nie więcej niż 3 cm. W 
przypadku konstrukcji wsporczych, znajdujących się poza koroną drogi, górna część fundamentu ma być wyniesiona nad powierzchnię 
terenu nie więcej niż 15 cm. 
 
5.5.6. Barwa konstrukcji wsporczej 
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Konstrukcje wsporcze znaków drogowych pionowych muszą mieć barwę szarą neutralną z tym, że dopuszcza się barwę naturalną pokryć 
cynkowanych. Zabrania się stosowania pokryć konstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie - z wyjątkiem przypadków, gdy jest to 
wymagane odrębnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami technicznymi. 
 
5.6. Połączenie tarczy znaku z konstrukcją wsporczą 
 
Tarcza znaku musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemożliwiający jej przesunięcie lub obrót. 
 
Materiał i sposób wykonania połączenia tarczy znaku z konstrukcją wsporczą musi umożliwiać, przy użyciu odpowiednich narzędzi, 
odłączenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cały okres użytkowania znaku. 
 
Na drogach i obszarach, na których występują częste przypadki dewastacji znaków, zaleca się stosowanie elementów złącznych o 
konstrukcji uniemożliwiającej lub znacznie utrudniającej ich rozłączenie przez osoby niepowołane. 
 
Nie dopuszcza się zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób wymagający bezpośredniego przeprowadzenia śrub 
mocujących przez lico znaku. 
 
5.7. Urządzenia elektryczne na konstrukcji wsporczej 
 
Przy umieszczaniu na konstrukcji wsporczej znaku drogowego jakichkolwiek urządzeń elektrycznych - obowiązują zasady oznaczania i 
zabezpieczania tych urządzeń, określone w odpowiednich przepisach i zaleceniach dotyczących urządzeń elektroenergetycznych.  
 
Aparaturę elektryczną należy montować na pojedynczym słupie. Na słupie ma być zamocowana skrzynka elektryczna zgodnie z PN-EN 
40-5:2004 [8]. Każda skrzynka elektryczna ma być zabezpieczona zamkiem natomiast poziomem zabezpieczenia przed przenikaniem 
kurzu i wody, określonym w EN 60529:2003 [18], powinien być poziom 2 dla cząstek stałych i poziom 3 dla wody. 
 
5.8. Oznakowanie znaku 
 
Każdy wykonany znak drogowy musi mieć naklejoną na rewersie naklejkę zawierającą następujące informacje:  

a) numer i datę normy tj. PN-EN 12899-1:2005 [16],  
b) klasy istotnych właściwości wyrobu, 
c) miesiąc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji, 
d) nazwę, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujące producenta lub dostawcę jeśli nie jest producentem, 
e) znak budowlany „B”, 
f) numer aprobaty technicznej IBDiM, 
g) numer certyfikatu zgodności i numer jednostki certyfikującej. 

 
Oznakowania mają być wykonane w sposób trwały i wyraźny, czytelny z normalnej odległości widzenia, a całkowita powierzchnia naklejki 
nie była większa niż 30 cm2. Czytelność i trwałość cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie może być niższa od wymaganej trwałości 
znaku. Naklejkę należy wykonać z folii nie odblaskowej. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
6.2. Badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych 
 
Wykonawca powinien przeprowadzić badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych na mokro. Uwzględniając 
nieskomplikowany charakter Robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inżynier może zwolnić go z potrzeby wykonania badań 
materiałów dla tych Robót. 
 
6.3. Badania w czasie wykonywania Robót 
 
6.3.1.      Badania materiałów w czasie wykonywania Robót 
 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
 
Tablica 7. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych przez producentów 
 

Lp. 
Rodzaj 
badania 

Liczba 
badań 

Opis 
badań 

Ocena 
wyników badań 

1 
Sprawdzenie 
powierzchni 

od 5 do 10 badań z 
wybranych losowo 

elementów w każdej 
dostarczonej partii wyrobów 
liczącej do 1000 elementów 

Powierzchnię zbadać nieuzbrojonym okiem. Do ew. 
sprawdzenia głębokości wad użyć dostępnych 
narzędzi (np. liniałów z czujnikiem, suwmiarek, 

mikrometrów itp. 
Wyniki badań muszą 

być zgodne z 
wymaganiami punktu 2 

2 
Sprawdzenie 

wymiarów 

Przeprowadzić uniwersalnymi przyrządami 
pomiarowymi lub sprawdzianami (np. liniałami, 

przymiarami itp.) 

 
W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości dostarczonych wyrobów i materiałów w 
zakresie wymagań podanych w punkcie 2. 
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6.3.2.     Kontrola w czasie wykonywania Robót 
 
W czasie wykonywania robót należy sprawdzać:  

- zgodność wykonania znaków pionowych z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary znaków, wysokość zamocowania   
  znaków),  
- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5,  
- prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3,  
- poprawność wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 5.3,  
- poprawność ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4 i 5.5,  
- zgodność rodzaju i grubości blachy ze specyfikacją.  

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.2. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
7.3. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiaru robót jest szt. (sztuka) dla znaków drogowych konwencjonalnych, słupków, konstrukcji wsporczych, tablic 
prowadzących, kierujących, rozdzielających i osłon zabezpieczających oraz 1 kpl (komplet) znaku aktywnego wraz z zasilaniem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.   Ogólne zasady odbioru Robót 
 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji według pkt. 6, dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór ostateczny 
 
Odbiór Robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego. 
 
Odbiór ostateczny powinien być dokonany po całkowitym zakończeniu Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań jakościowych 
określonych w punktach 2 i 5. 
 
8.3. Odbiór pogwarancyjny 
 
Przed upływem okresu gwarancyjnego należy wykonać przegląd znaków i wybraną grupę poddać badaniom fotometrycznym lica. 
Pozytywne wyniki przeglądu i badań mogą być podstawą odbioru pogwarancyjnego.  
 
Odbiór pogwarancyjny należy przeprowadzić w ciągu 1 miesiąca po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego w ST. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
Cena wykonania robót obejmuje:  

− prace pomiarowe i przygotowawcze,  
− zakup i dostarczenie materiałów niezbędnych do wykonania robót,  
− ustawienie elementów oznakowania pionowego zgodnie Dokumentacją Projektową i ST  
− oznakowanie miejsca robót prowadzonych w pasie drogowym,  
− wykonanie oznakowania na czas budowy, w tym opracowanie projektu,  
− dowiezienie i odwiezienie sprzętu  
− wykonanie i uzgodnienie projektów konstrukcji wsporczych,  
− przygotowanie konstrukcji wsporczych dla tablic i znaków drogowych,  
− przygotowanie słupków do znaków drogowych,  
− zabezpieczenie antykorozyjne słupków i konstrukcji wsporczych,  
− wykonanie wykopów pod fundamenty znaków i tablic,  
− wykonanie podsypki piaskowej,  
− wykonanie fundamentów i osadzenie w nich konstrukcji słupów wsporczych do znaków i tablic,  
− montaż znaków do słupków,  
− montaż tablic drogowych do konstrukcji wsporczych  
− montaż aktywnych znaków drogowych,  
− ustawienie tablic prowadzących, kierujących, rozdzielających oraz osłon zabezpieczających.  
− przeprowadzenie pomiarów i badań,  
− załadunek i odwiezienie gruntu z wykopów pod fundamenty,  
− uporządkowanie miejsc prowadzonych robót.  

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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1. PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanie odporności powłoki lakierowanej na działanie wody oraz oznaczanie 

nasiąkliwości 
2. PN-83/B-03010 Ściany oporowe - Obliczenia statyczne i projektowanie 
3. PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego zastosowania 
4. PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane - Oznaczanie odporności powłoki na działanie mgły solnej 
5. PN-89/H-84023.07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 
6. PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - Połączenia z fundamentami – Projektowanie i wykonani 
7. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia statyczne i projektowanie 
8. PN-EN 40-5:2004 Słupy oświetleniowe. Część 5. Słupy oświetleniowe stalowe. Wymagania 
9. PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
10. PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminium - Blachy, taśmy i płyty - Tolerancje kształtu i wymiarów wyrobów 

walcowanych na zimno 
11. PN-EN ISO 1461:2000 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe) – Wymaganie 

i badanie 
12. PN-EN 10240:2001 Wewnętrzne i/lub zewnętrzne powłoki ochronne rur stalowych. Wymagania dotyczące powłok 

wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach zautomatyzowanych 
13. PN-EN 10292:2003/  

A1:2004/A1:2005(U) 
Taśmy i blachy ze stali o podwyższonej granicy plastyczności powlekane ogniowo w sposób ciągły 
do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 

14. PN-EN 10327:2005(U) Taśmy i blachy ze stali niskowęglowych powlekane ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej 
na zimno. Warunki techniczne dostawy 

15. PN-EN 12767:2003 Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych. Wymagania i metody 
badań 

16. PN-EN 12899-1:2005 Stałe, pionowe znaki drogowe - Część 1: Znaki stałe 
17. prEN 12899-5 Stałe, pionowe znaki drogowe - Część 5 Badanie wstępne typu 
18. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 
19. PN-EN 60598-1: 1990 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania 
20. PN-EN 60598-2:2003(U) Oprawy oświetleniowe - Wymagania szczegółowe - Oprawy oświetleniowe drogowe 
21. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane 
22. PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery - oznaczanie grubości powłoki 
23. PN-91/H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 
24. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
 
25. Załączniki nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, 
poz. 2181)  
26. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)  
27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych 
upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)  
28. CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colours for visual signalling (Zalecenia dla barw powierzchniowych sygnalizacji 
wizualnej)  
29. CIE No. 54 Retroreflection definition and measurement (Powierzchniowy współczynnik odblasku definicja i pomiary)  
30. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)  
31. Stałe odblaskowe znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zalecenia IBDiM do udzielania aprobat technicznych 
nr Z/2005-03-009. 
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D.07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 
 
D.07.03.03 URZĄDZENIA BRD 
 
D.07.03.03.11 MONTAŻ SŁUPKÓW PRZESZKODOWYCH U-5a 
 
D.07.03.03.13 MONTAŻ SŁUPKÓW BLOKUJĄCYCH U-12c 
 
D.07.03.03.24 MONTAŻ AZYLI SEGMENTOWYCH O WYMIARACH 160 x 160 cm 
 
D.07.03.03.35 MONTAŻ PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH U-16a 
 
D.07.03.03.36 MONTAŻ PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH U-16b 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z wykonaniem urządzeń 
zabezpieczających ruch pieszych, w ramach zadania inwestycyjnego: „Zmiana stałej organizacji ruchu na terenie miasta Łasin”. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy dla realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p. 1.1, związanych z wykonaniem balustrady typu 
U-11a, jako poręczy sztywnych ochronnych, w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacją Projektową. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Słupek przeszkodowy - element prefabrykowany oznaczający przeszkody na jezdni. 

 
1.4.2. Słupek blokujący - element prefabrykowany nie dopuszczający do wjeżdżania pojazdów. 
 
1.4.3. Azyl segmentowy - element prefabrykowany jako wyspa drogowa kanalizująca ruch. 
 
1.4.4. Próg zwalniający - urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonane zwykle w formie wygarbienia, wymuszające zmniejszenie 
prędkości. 
 
1.4.5. Próg zwalniający liniowy - próg, obejmujący całą szerokość jezdni. 
 
1.4.6. Długość progu - wymiar progu równoległy do osi jezdni.  
 
1.4.7. Szerokość progu - wymiar progu prostopadły do osi jezdni w miejscu jego umieszczenia. 
 
1.4.8. Wysokość progu - wymiar progu mierzony prostopadle do nawierzchni jezdni.  
 
1.4.9. Graniczna prędkość przejazdu przez próg - dopuszczalna prędkość, przy której samochód osobowy średniej wielkości może przejechać 
przez próg bez zagrożenia bezpieczeństwa ruchu.  
 
1.4.10. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST 
D.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu urządzeń brd, objętych niniejszą ST, są: 

- gotowe prefabrykaty o wymiarach zgodnych z zatwierdzonym projektem docelowej organizacji ruchu, 
- materiały pomocnicze do montażu urządzeń w nawierzchni, 

 
2.3. Materiały do wykonania z gotowych wyrobów  
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Materiały do wykonania elementów BRD z gotowych wyrobów, produkowanych z różnych tworzyw sztucznych, mieszanek gumowych, 
materiałów termoplastycznych itp. powinny być zgodne z aprobatą techniczną IBDiM, wydaną dla określonego typu wyrobu. 
 
Dostarczony element powinien być kompletny, obejmujący wszystkie elementy składowe oraz materiały mocujące je do nawierzchni, np. 
śruby i kołki rozporowe. W przypadku produkowania elementów BRD w różnych kolorach (np. w kolorze czarnym i żółtym) dostawa musi 
objąć wystarczającą liczbę poszczególnych elementów, niezbędną do przemiennego skonstruowania elementu, zgodnego z dokumentacją 
projektową, ST lub instrukcją producenta. 
 
Elementy BRD powinny odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, 
powinny mieć charakterystyki zgodne z tablicą 1. 
 
Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego elementów BRD z tworzyw 
 

Lp. Właściwości Wymagania 

1 Wygląd powierzchni zewnętrznej Powierzchnia jednolita, bez uszkodzeń, barwa elementu jednolita 

2 Uszkodzenia powierzchni Nierówności i braki materiału nie większe niż 2 mm 

3 Dopuszczalne odchyłki wymiarów elementu:  
- długości i szerokości  
- wysokości  

 
± 5 mm  
± 2 mm 

4 Dopuszczalne odchyłki od deklarowanej masy elementu ± 0,1 ÷ 0,3 kg 

 
2.4. Składowanie materiałów 
 
Elementy prefabrykatów powinny być składowane na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i odwodnionym, przy czym elementy 
poszczególnych typów należy układać oddzielnie z ewentualnym zastosowaniem podkładek. 
 
Inne materiały należy przechowywać w sposób zgodny z zaleceniami producenta. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
Ponadto używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, PZJ i warunkami określonymi w niniejszej ST. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania elementów BRD 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania elementów BRD powinien wykazać się możliwością korzystania z drobnego sprzętu 
pomocniczego do ręcznego przymocowania do jezdni, według wymagań określonych w aprobacie technicznej lub instrukcji producenta.  
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00. „Wymagania Ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów 
 
Elementy BRD należy przewozić w sposób zgodny z zaleceniami producenta, w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Zasady wykonania urządzeń BRD 
 
Sposób wykonania elementów BRD z gotowych wyrobów powinien być zgodny z dokumentacją projektową, ST i aprobatą techniczną. 
 
Materiały do wykonania progu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w pkcie 2.4. 
 
Montaż elementów BRD powinien być wykonany przez przeszkolony personel Wykonawcy, według instrukcji montażu producenta i ew. 
aprobaty technicznej, ze zwróceniem uwagi na:  

 stosowanie właściwej kolejności montażu poszczególnych elementów (skrajnych, środkowych, najazdowych, bocznych itp.),  

 przemienne montowanie elementów dostarczonych w różnych kolorach (np. białych i żółtych lub czerwonych i czarnych),  

 zastosowanie profilu stalowego (np. rury ocynkowanej) pod progiem, w kierunku poprzecznym do osi jezdni (jeśli jest 
przewidziany do wzmocnienia i usztywnienia progu),  

 dostosowanie wymiaru progu do szerokości jezdni, z nieutrudnionym przepływem wody wzdłuż ścieków przy krawężnikowych,  
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 przymocowanie elementów BRD do nawierzchni jezdni, np. za pomocą wkrętów kotwiących i kołków rozporowych (przykład 
pokazano w zał. 6, rys. 4).  

 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D.00.00.00. „Wymagania Ogólne” pkt 6. 
 
6.1.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:  

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, 
certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),  

 wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez Inżyniera,  

 sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych.  
 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
 
6.1.3. Badania w czasie robót 
 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 2. 
 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 
 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 

1 Sprawdzenie ew. robót rozbiórkowych nawierzchni 
(wizualna ocena kompletności wykonanych robót) 

1 raz na element BRD - 

2 Sprawdzenie warstwy wyrównującej (przymiarem 
liniowym) 

1 raz na element BRD 
Odchyłki od projektowanej 

grubości ±1 cm 

3 Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym) 1 raz na element BRD jw. 

4 Badanie montażu elementu BRD 

a) zgodność z dokumentacją projektową Ocena ciągła - 

b) położenie progu w planie (sprawdzenie geodezyjne) W punktach charakterystycznych 
elementu BRD 

Przesunięcie od osi 
projektowanej do 5 cm 

c) rzędne wysokościowe (pomierzone niwelacyjnie lub 
przymiarem liniowym z poziomnicą) 

W dwóch punktach elementu 
BRD 

Odchylenia ±1 cm 

d) równość profilu podłużnego i pop-rzecznego (kształtu 
progu) (pomierzone niwelacyjnie lub przymiarem z 
poziomnicą) 

jw. Nierówności do 8 mm 

 
W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości dostarczonych wyrobów i materiałów. 
 
6.4. Badania wykonanych robót 
 
Po zakończeniu robót należy sprawdzić wizualnie: 

 konstrukcję, wygląd zewnętrzny i kompletność wykonania elementu BRD, 

 ukształtowanie wysokościowe elementu BRD, 

 możliwość przepływu wody przy elementach BRD, 

 kompletność oznakowania poziomego i pionowego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową urządzeń BRD jest: 

 dla słupków i azyli - sztuka (szt.). 

 dla progów zwalniających - m (metr) 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D.00.00.00. „Wymagania Ogólne” pkt 8. 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z  
zachowaniem tolerancji według pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 



D – 07.06.02 Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych 

 

52 

 

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową i ST podlegają rozbiórce i ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem 
Wykonawcy. Stosowanie obniżek ceny za niewłaściwą jakość Robót jest niedopuszczalne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostek obmiarowych 
 
Płaci się za jednostkę obmiarowa wg p.7.2 wykonania kompletnych urządzeń zabezpieczających ruch pieszych. 
 
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla przyjętego sposobu wykonania i obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji oraz materiałów pomocniczych, 
- zainstalowanie elementów BRD w sposób zgodny z zaleceniami Producenta, zapewniający stabilność, 
- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie, 
- przeprowadzenie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą ST, zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 

1.  PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek  

2.  PN-B-19701:1997  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności  

3.  PN-B-32250:1988  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
4.  PN-S-96014:1997  Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnię ulepszoną. 

Wymagania i badania  
 
10.2. Inne dokumenty 
 
23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków: sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, Dz.U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 
grudnia 2003 r.  
24. Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych, GDDP, Warszawa 2001  


