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Ogólna Specyfikacja Techniczna
wykonania i odbioru robót budowlanych
(OST)
1. Wymagania ogólne.
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego.
„Przebudowa miasteczka ruchu drogowego na osiedlu „Wschód” w Szydłowcu"
Zamawiający: Gmina Szydłowiec pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec.
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych.
Przedmiotem zamówienia są prace budowlane związane z przebudową
miasteczka ruchu drogowego na osiedlu Wschód w Szydłowcu.
Szczegółowy zakres robót do wykonania opisany został w projekcie technicznym.
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.
Wszelkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe zależeć będą od przyjętej
przez Wykonawce i zaakceptowanej przez Zamawiającego technologi prowadzenia
robót budowlanych. Całość prowadzonych robót musi być zgodna ze sztuką
budowlaną oraz zasadami wiedzy technicznej.
1.4. Informacje o terenie budowy.
a) organizacja robót budowlanych

Teren budowy znajduje się na osiedlu Wschód w Szydłowcu przy istniejących
drogach lokalnych. Teren płaski, częściowo ogrodzony.
b) zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów
oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania
robót budowlanych.
c) ochrona środowiska

Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się
do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza
jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań szczególnie w zakresie
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zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych
szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy
wykonywaniu robót.
d) warunki bezpieczeństwa pracy

Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów BHP,
a w szczególności zobowiązany jest wykluczyć pracę pracowników w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał
wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni odzież
ochronną i roboczą dla pracowników zatrudnionych na placu budowy.
Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie
gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa
przeciwpożarowego.
e) zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca w ramach ustalonego umownie wynagrodzenia, zobowiązany jest
do zorganizowania zaplecza budowy.
f) warunki dotyczące organizacji ruchu

W przypadku konieczności czasowej zmiany organizacji ruchu, wykonawca
na własny koszt sporządzi odpowiednie opracowania i dopełni niezbędnych
procedur.
g) ogrodzenia

Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia placu budowy, min.
poprzez wykonanie ogrodzenia.
h) zabezpieczenia chodnika i jezdni

W przypadku konieczności zajęcia chodnika i/lub jezdni wykonawca na własny
koszt dopełni niezbędnych procedur oraz wykona stosowne zabezpieczania.
1.5. Nazwy i kody grup robót, klas robót oraz kategorii robót.
Roboty budowlane w szczególności obejmują:
45112710-5
45223300-9

roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem
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polskim.
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany
do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do
używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
Ponadto wykonawca jest zobowiązany do wykonania całości prac zgodnie ze
sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej.
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno
przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które
są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów i wytycznych w trakcie realizacji
robót.
1.6. Określenia podstawowe.
Określenia użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi
Polskimi Normami.
Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami,
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń
i okoliczności zachodzących w toku robót.
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.
Zarządzający realizacją umowy, Inżynier budowy lub Inspektor Nadzoru – w ramach
posiadanego umocowania od Zamawiającego reprezentuje interesy Zamawiającego
na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją
projektową, specyfikacją techniczną, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunków umowy.
Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego rejestr
z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych
załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego,
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości
materiałów oraz robót.
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
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Inspektora Nadzoru Inwestorskiego .
Polecenie Inżyniera, Inspektora Nadzoru lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego –
wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w formie pisemnej lub ustnej dotyczące sposobu realizacji robót lub
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy / robót.
Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonanych w celu
weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze
robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem.
Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót
ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń
instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym
nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie
nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu
budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”.
Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności zwanym też
„odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze)
od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez Inwestora.
Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakończenia
robót budowlanych, łącznie z uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie
terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy.
Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych
w kolejności technologicznej ich wykonania (w miarę możliwości), z wyliczeniem
i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
Wykonawca – oznacza generalnego wykonawcę oraz wszelkich podwykonawców
bądź dostawców materiałów i usług objętych umową z Zamawiającym.
Zamawiający – należy przez to rozumieć Inwestora
tj. Gminę Szydłowiec, pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec.

przedsięwzięcia

Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów
o wyrobach budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym
wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów
do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
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2. Materiały.
2.1. Warunki ogólne.
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłączenie wyroby
budowlane
o
właściwościach
użytkowych
umożliwiających
prawidłowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań
podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane –
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane
i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadały wymaganiom
określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące,
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych
w ST w celu udokumentowania że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła
spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych
Specyfikacjach Technicznych.
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym.
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem
i niezapłaceniem.
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, 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 Inspektora
Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidują możliwość wariantowego
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem
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materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań
prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może
być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Zgodnie z art. 30 ust. 4 Prawo Zamówień Publicznych dopuszcza się rozwiązania,
które są równoważne do rozwiązań projektowanych.
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, programie zapewnienia jakości
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie
z zasadami określonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, będzie spełniał normy ochrony
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidują możliwość wariantowego
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany
bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizację umowy mogą
być niedopuszczone do realizacji robót.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które
nie wpłyną na stan i jakość transportowanych materiałów.
4. Transport.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia
na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie
niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym umową.
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Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie
mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.
5. Wykonanie robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową
lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót,
za ich zgodność z dokumentacją kosztorysową wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji kosztorysowej i w ST, a także w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą
wstrzymania robót.
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. Kontrola jakości robót.
6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ).
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi
on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją
kosztorysową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.
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,
- BHP,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację 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
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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
Inspektorowi Nadzoru);
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 nieodpowiadającymi
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, badań
materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru 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 kosztorysowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót
zgodnie z Umową.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
9

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru 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, Inspektor Nadzoru 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 badań materiałów
ponosi Wykonawca.
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.
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. Pojemniki do pobierania
próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.
6.5. Raporty z badań.
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie
raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie
określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
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według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru 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.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót
z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie
od Wykonawcy.
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy
są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru 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 kosztorysową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko te materiały,
które posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
Polską Normą lub
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie
ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną
w pkt. 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty 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 będą odrzucone.
Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr
198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92
z2004r. Poz. 881).
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6.8. Dokumenty budowy.
Dziennik Budowy
Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy
z dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 243 z 2010r. Poz. 2016
z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniami wykonawczymi w szczególności
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz.
953 z późniejszymi zmianami).
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 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 Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.
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 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu,
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,
częściowych i ostatecznych odbiorów robót,
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku
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-

-

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 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.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania
poleceń Wykonawcy Robót.
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.
Dokumenty laboratoryjne
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. Powinny być
udostępnione na każde życzenie Inżyniera.
Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3),
następujące dokumenty:
pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
protokoły przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoły odbioru robót,
protokoły narad i ustaleń,
korespondencję na budowie.
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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 z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione
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 kosztorysową i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera
o zakresie obmierzanych robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym
terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione
według instrukcji Inżyniera na piśmie.
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym
w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.
Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót,
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi
wg stany rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach
odpowiednich dla danego rodzaju robót.
Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych
i kosztorysowymi normami nakładów rzeczowych na podstawie obmiaru robót.
(Należy określić zasady dokonywania obmiarów, np. sposób pomiaru długości
i odległości pomiędzy punktami skrajnymi złożonych obiektów budowlanych. Omówić
metody obliczania ilości robót, np. przy obliczaniu powierzchni ścian do tynkowania
liczy się najpierw łączną powierzchnię ścian łącznie z otworami i powierzchniami
nieotynkowanymi, a następnie od tej powierzchni odejmuje się obliczoną wcześniej
łączną powierzchnię otworów i powierzchni nieotynkowanych przy założeniu
pominięcia w tym rachunku powierzchni otworów i powierzchni nieotynkowanych
mniejszych od granicznej wielkości).
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane 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 przez cały okres trwania robót.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem
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.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane
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 Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.
8. Obmiar robót.
W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi wstępnemu
d) odbiorowi końcowemu.
Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z:
 dokumentacją kosztorysową
 kosztorysem ofertowym
 ustaleniami z inwestorem
 wiedzą i sztuką budowlaną
 Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót
 wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi
danego zakresu robót.
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości
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i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później 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 dokumentów
zawierających komplet
wyników badań
laboratoryjnych
i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Kosztorysową,
ST i uprzednimi ustaleniami.
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 ostatecznym
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.3. Odbiór wstępny robót.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Odbioru ostatecznego 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, oceny wizualnej oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją kosztorysową i ST .
W toku odbioru ostatecznego 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, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją
kosztorysową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając
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pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych
w Dokumentach Umownych.
8.4. Dokumenty do odbioru wstępnego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest
protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:
1. Dokumentację Kosztorysową podstawową z naniesionymi zmianami
oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji
Umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające
lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń
laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych
materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ.
8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich
wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru,
wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np.
na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót
właścicielom urządzeń.
10. Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.5. Odbiór końcowy.
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie
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gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór wstępny Robót”.
9. Podstawa Płatności.
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę
za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawą
płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej
roboty w Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji kosztorysowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej będą obejmować:
koszty organizacji i przygotowania placu budowy,
 robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy,
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.


10. Przepisy związane.
a) Obowiązujące w Polsce normy i normatywy,
b) Prawo Budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2010r. nr 243 poz. 2016
ze zmianami),
c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
e) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,
f) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych
ARKADY-1987r.;
g) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów.
h) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami
( Dz. U. z 2000 Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami).
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i) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U.
z 2003r. Nr 48 poz. 401).
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora,
który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji.
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
wykonania i odbioru robót budowlanych
(SST)
- NAWIERZCHNIA Z ŻYWIC
SYNTETYCZNYCH 1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni z żywic syntetycznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające
i mające na celu wykonanie naprawy istniejącej nawierzchni asfaltowej.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich
normach i przepisach, których zestawienie podano w pkt 10 SST.
Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe, zapewniająca dogodne warunki dla ruchu.
Szczelina dylatacyjna – odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu
umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony materiałami pozostającymi trwale
plastyczne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z dokumentacją projektową.
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2. Materiały
2.1 Źródła uzyskania materiałów.
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do
zatwierdzenia przez Inżyniera.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST
w czasie postępu robót.
2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inżynierowi.
Wykonawca

ponosi

odpowiedzialność

za

spełnienie

wymagań

ilościowych

i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie
prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały
wyszczególnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.
2.3 Inspekcja wytwórni materiałów.

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera
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w

celu

sprawdzenia

zgodności

stosowanych

metod

produkcyjnych

z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich
właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji partii materiałów
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 w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wy-

twórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji
umowy.
2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez
Inżyniera.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem
i niezapłaceniem
2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, 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 materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.6 Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w
okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera.

22

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody
Inżyniera.
2.7 Składowanie materiałów.
Żywice należy przechowywać w magazynach zamkniętych, stanowiących wydzielone
budynki lub wydzielone pomieszczenia, odpowiadające przepisom dotyczącym magazynów
materiałów łatwo palnych zgodne z normą PN-89/C-81400. Temperatura wewnątrz
pomieszczeń magazynowych powinna wynosić powyżej 0 C.
3. Sprzęt
Sprzęt używany do wykonania robót musi spełniać wymagania zawarte w dokumentacji
przetargowej oraz zapewniać należyte wykonanie robót.
Czyszczenie powierzchni istniejącej nawierzchni należy przeprowadzić mechanicznie
urządzeniami o działaniu strumieniowo-ściernym dowolnego typu, zaakceptowanymi przez
Inżyniera. Sprzęt do czyszczenia oraz przedmuchiwania lub odkurzania oczyszczonych
powierzchni musi zapewniać strumień odoliwionego i suchego powietrza.
Nakładanie żywicy należy wykonywać ręcznie z użyciem wałków malarskich i pędzli.
Żywicę przygotowuje się przy użyciu wiertarki z mieszadłem w specjalnej wannie do
mieszania żywicy.
4. Transport
Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu,
zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP
i ruchu drogowego.
5. Wykonanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi
w dokumentacji projektowej 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.
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Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a 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.
5. 1. Przygotowanie podłoża

Powierzchnie

przewidziane

do pokrycia

żywicą

należy

oczyścić

metodą

strumieniowo-ścierną. Zużyte, zanieczyszczone ścierniwo powinno być zbierane
i wywożone na odpowiednie składowisko. Inżynier ma prawo dokonania odbioru
oczyszczonych powierzchni i wyrażenia zgody na nanoszenie żywicy.
Pył i kurz należy usunąć z oczyszczonych powierzchni bezpośrednio przed
nanoszeniem

żywicy

przy

pomocy

szczotek

z

włosia

lub

przy

pomocy

przedmuchiwania strumieniem suchego, odoliwionego powietrza bądź przy pomocy
odkurzaczy przemysłowych.
5. 2. Nanoszenie żywicy
Inżynier może zarządzić wykonanie próbnych powłok z żywicy na wytypowanych
fragmentach konstrukcji w celu oceny ich jakości, przyczepności do podłoża, bądź
przydatności zaproponowanych przez Wykonawcę technik nanoszenia powłok i eliminacji
technik nie gwarantujących odpowiedniej jakości robót.
Temperatura powietrza powinna wynosić minimum +12C, a wilgotności powietrza
powinna wynosić od 50 do 85%. Temperatura podłoża powinna być wyższa o 3°C od
temperatury punktu rosy dla danego ciśnienia i wilgotności i wynosić +8 do +30 C.

Należy przestrzegać warunku, by świeża powłoka nie była narażona w czasie
schnięcia na działanie kurzu i deszczu.
Należy przestrzegać czasu schnięcia poszczególnych warstw.
Przed użyciem materiałów należy sprawdzić ich atesty. Inżynier może zlecić
wykonanie badań kontrolnych, wybranych lub pełnych, przewidzianych w zestawie
wymagań dla danego materiału i wg metod przewidzianych w odpowiednich
normach.
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Żywice przed nałożeniem należy przygotować w sposób określony przez producenta
materiałów.
Nakładanie poszczególnych warstw zgodnie z instrukcją podaną przez producenta.
6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót.
W szczególności sprawdzeniu podlegają:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni, krawężników;
- sprawdzenie rzędnych wysokościowych, równość podłużną i poprzeczną, spadki
poprzeczne i wymiary poziome;
- rozmieszczenia i szerokości spoin i szczelin dylatacyjnych oraz ich wypełnienie.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanej nawierzchni z żywic syntetycznych.
8. Odbiór robót
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
-

przygotowanie podłoża,

-

wykonanie dylatacji.

9. Podstawa płatności
Zgodnie z dokumentacją przetargową.
10. Przepisy związane
Nie występują.
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
wykonania i odbioru robót budowlanych
(SST)
- NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ 1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni z kostki brukowej.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające
i mające na celu wykonanie nawierzchni z kostki brukowej.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich
normach i przepisach, których zestawienie podano w pkt 10 SST.
Betonowa kostka brukowa - prefabrykat betonowy przeznaczony do wykonania warstwy
ścieralnej nawierzchni, wykonany z betonu niezbrojonego na spoiwie cementowym, który
spełnia następujące warunki:
- w odległości 50 mm od każdej krawędzi, żaden przekrój poprzeczny nie powinien
wykazywać wymiaru poziomego mniejszego niż 50mm;
- całkowita długość kostki podzielona przez jej grubość powinna być mniejsza lub równa
cztery.
UWAGA: Tych dwóch wymagań nie stosuje się do elementów uzupełniających, czyli
całych elementów, lub ich części, które są stosowane do uzupełnienia i które umożliwiają
uzyskanie obszaru całkowicie wybrukowanego.
Spoina – odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony
określonymi materiałami wypełniającymi.
Krawężnik, Obrzeże lub opornik drogowy – element oporowy, oddzielający
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nawierzchnię od terenów zielonych lub innej nawierzchni.
Szczelina dylatacyjna – odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu
umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony ]materiałami pozostającymi
trwale plastyczne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z dokumentacją projektową.
2. Materiały
2.1 Betonowa kostka brukowa.
Wymagane cechy techniczne wg PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa.
Wymagania i metody badań.

2.1.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych.
Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone
w katalogu producenta:
1) odmianę:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy
ścieralnej (górnej) zwykle barwionej grubości min. 5 mm,
2) barwę:
a) kostka z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego;
3) wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta,
4) wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta; zalecane grubości:
a) dla nawietrzni przeznaczonej do ruchu pojazdów - 80 mm, 100 mm,
b) dla ciągów pieszych – 60 mm, 80 mm,
c) w indywidualnych rozwiązaniach dopuszcza się inne grubości kostek niż podano
powyżej.
Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki
spoin oraz umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez
konieczności przecinania elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię.
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Kostki mogą być produkowane z występami dystansowymi na powierzchniach bocznych
oraz z fazą lub bez fazy (w tym z mikrofazą) krawędzi górnych.
2.1.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym.
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach dróg, ulic, chodników itp. przedstawiono w Tablicy.
Wymagania

wobec

betonowej

kostki

brukowej

do

stosowania

na

zewnętrznych

nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu.

L.P.
1
1.1

1.2

1.3

2
2.1

2.2

Cecha

Załącznik
normy
PN-EN
1338

Kształt i wymiary
Dopuszczalne odchyłki od
zadeklarowanych wymiarów kostki
grubości:
< 100 mm
≥ 100 mm

Długość Szerokość
C
± 2 mm
± 3 mm

Odchyłki płaskości i profilowania (jeśli
maksymalne wymiary kostki
>300mm), przy długości pomiarowej:
300 mm
400 mm

3
3.1

3.2

± 2 mm
± 3 mm

Grubość Różnica pomiędzy
dwoma pomiarami
grubości,
± 3 mm tej samej
± 4 mm kostki ≤ 3 mm

Maksymalna (w mm)
C
wypukłość
1,5 mm
2,0 mm

Minimalna grubość warstwy
ścieralnej (dotyczy kostek
dwuwarstwowych)

C

wklęsłość
1,0 mm
1,5 mm
5 mm

Właściwości fizyczne i mechaniczne
Wytrzymałość na rozciąganie przy
rozłupywaniu

F

Odporność na ścieranie (wg klasy 4
oznaczenia I normy)

Odporność na ścieranie (wg klasy 4
oznaczenia I normy)

Żadna kostka nie powinna mieć wytrzymałości
mniejszej niż 3,6 MPa ani obciążeniu niszczącego
mniejszego niż 250 N/mm
Pomiary wykonywany na tarczy

GiH

2.3

Wymagania

Szerokiej ścieralnej,
wg zał. G normy

Bohmego,
wg zał. H normy

≤ 20 mm

≤ 18 000mm3/5000 mm2

Wartość średnia ≥ 55
I

Odporność na warunki atmosferyczne (kryteria stosowane łącznie)
Odporność na
zamarzanie/rozmarzenie z udziałem
soli odladzającej

D

Odporność na
zamarzanie/rozmarzenie po 150
cyklach przy rozmarzaniu w wodzie
lub 30 cyklach w 3% roztworze NaCl

wg PN-B06250

Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 0,5 kg/
m2, przy czym każdy pojedynczy wynik ≤ 1,0 kg/m2
Żadna kostka nie powinna mieć wytrzymałości na
rozciąganie przy rozłupywaniu mniejszej niż 2,9
MPa
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3.3

Nasiąkliwość
E

4
4.1

Aspekty wizualne
Wygląd
J

4.2

Wartość średnia nie większa niż 5,0%, przy czym
żaden pojedynczy wynik nie przekracza 5,5%

Tekstury i zabarwienie
J

Górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys
(poza drobnymi przytarciami transportowymi) i
odprysków.
Nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach
dwuwarstwowych.
Ewentualne wykwity nie są uważane za istotne.
Kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze –
producent powinien opisać rodzaj tekstury.
Tekstura lub zabarwienie kostki powinny być
porównane z próbką producenta, zatwierdzona
przez odbiorcę.
Ewentualne różnice w jednolitości tekstury lub
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we właściwościach surowców i zmianach
warunków twardnienia nie są uważane za istotne.

Producent jest zobowiązany do wydania oświadczenia o spełnieniu przez wyrób
właściwości wymienionych w Tablicy 1 w oparciu o badania typu oraz wdrożony System
Zakładowej Kontroli Produkcji.
Producent może grupować wyroby w rodziny na potrzeby prowadzonych badań zgodnie
z p. 6.1 normy PN-EN 1338.
W przypadku zastosowań kostki na powierzchniach innych niż przewidziano w Tablicy 1
(np. na nawierzchniach nie narażonych na kontakt z solą odladzającą), wymagania
wobec kostki należy odpowiednio dostosować do ustaleń normy PN-EN 1338.
Kostki kolorowe powinny być barwione pigmentami zgodnymi z PN-EN 12878.

2.1.3. Składowanie kostek.
Każda partia dostarczonych na budowę betonowych kostek brukowych powinna być
oznaczona zgodnie z pkt. 7 normy PN-EN 1338.
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Dopuszcza się pakowanie kostki bez palet lecz
przy odpowiednio zwiększonej ilości rzędów taśm bandujących.
Na budowie palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.

2.2 Materiał na podsypkę i do wypełnienia spoin.
Jeśli dokumentacja projektowa lub OST nie ustala inaczej to na podsypkę i do
wypełnienia spoin należy stosować następujące materiały :
a) na podsypkę piaskową:

29

 kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia
GF80, zawartości pyłów f10,
 kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GC80-20,
zawartości pyłów fDeklarowana (max. do 10% pyłów).
b) na podsypkę z mieszanek związanych spoiwem:
 mieszankę cementu powszechnego użytku wg. PN-EN 197-1 z kruszywem jak w p. a)
w stosunku wagowym 1:8;
 mieszankę wapna i spoiwa trasowego z kruszywem jak w p. a) w stosunku wagowym
1:6,5;
 mieszankę innych spoiw budowlanych i/lub drogowych z kruszywem jak w p. a) w
stosunku wagowym 1:4;
 inne specjalistyczne materiały przewidziane do stosowania w wykonawstwie
nawierzchni brukowych.
Uwaga: stosowanie spoiw do podsypek może spowodować powstanie wykwitów.
c) do wypełnienia spoin:
 kruszywo drobne 0/2 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80, zawartości
pyłów f3,
 inne specjalistyczne materiały przewidziane do stosowania w wykonawstwie
nawierzchni brukowych.
Do wyżej wymienionych materiałów na etapie układania jest dodawana woda
wodociągowa zgodna z PN-EN 1008.
Kruszywo nie może być zanieczyszczone ciałami obcymi takimi jak: trawa, szczątki
korzeni, konarów, szkło, plastik, grudki gliny.
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po
dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym
i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.
Cement w workach, o masie np. 25 kg, można przechowywać do:
a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym,
b) terminu trwałości, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym
dachu i ścianach oraz podłogach suchych i czystych.
Cement dostarczony luzem przechowuje się w magazynach specjalnych (zbiornikach
stalowych,

betonowych),

przystosowanych

do

pneumatycznego

załadowania

i wyładowania.
Wymagane cechy techniczne wg PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa
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naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

2.3 Kruszywo drogowe: wymagane cechy techniczne wg PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka.
PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.
Wymagania techniczne.
Kruszywa stosowane na podbudowy o frakcji podanej w projekcie wolne
od zanieczyszczeń.

2.4 Beton: wymagane cechy techniczne wg PN-EN 206-1:2003 Beton.
Konsystencja mieszanki betonowej, określona wg PN-B-06250:1988, powinna być co
najmniej gęstoplastyczna.
Wytrzymałość betonu na ściskanie winna odpowiadać klasie C16/20.
Nasiąkliwość betonu nie powinna przekraczać 5%.
Odporność betonu na działanie mrozu powinna być taka, by obniżenie wytrzymałości na
ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie było większe niż
20%.
3. Sprzęt
Sprzęt używany do wykonania robót musi spełniać wymagania zawarte w dokumentacji
przetargowej oraz zapewniać należyte wykonanie robót.
4. Transport
Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu,
zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP
i ruchu drogowego.
5. Wykonanie robót
5.1 Roboty ziemne
Koryto pod podbudowę i nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami nawierzchni.
Przy wykonywaniu koryta należy zwrócić szczególną uwagę aby nie uszkodzić istniejących
drzew i krzewów oraz ich korzeni. Po wykonaniu koryta należy przystąpić do wykonania
warstw podbudowy. Układanie podbudowy powinno się odbywać na czystej warstwie zagęszczonego gruntu rodzimego przygotowanego zgodnie z dokumentacja projektową. Grunt
na dnie koryta powinien być niewysadzinowy, jednorodny i nośny oraz zabezpieczony przed
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nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania (w przypadku gdy grunt rodzimy nie spełnia stawianych wymagań należy go wymienić na podłoże stabilizowane cementem). Wskaźnik zagęszczenia podłoża gruntowego powinien wynosić w warstwie do głębokości do 20cm nie mniej niż 1,03 zagęszczenia uzyskanego normalną metodą Proctora wg
PN-88/B-04481; w warstwie poniżej głębokości 20cm - nie mniej niż 1,00 zagęszczenia uzyskanego normalna metoda Proctora wg PN-88/B-04481; w nasypach wyższych niż 50cm i w
warstwie zalegającej poniżej głębokości 50cm, nie mniej niż 0,95 zagęszczenia uzyskanego
metoda Proctora wg PN-88/B-04481. Rzędne podłoża nie powinny mieć w stosunku do rzędnych projektowanych odchyleń większych niż +/ - 2cm.
5.2 Wykonanie podbudowy
Rodzaj podbudowy przewidzianej pod nawierzchnię z kostki brukowej powinien być zgodny
z Dokumentacją Projektową.
Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowowodnych, może stanowić:
 grunt ulepszony kruszywem naturalnym, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym,
spoiwem itp.,
 podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
 podbudowa z mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym,
 podbudowa z betonu cementowego
lub inny rodzaj podbudowy określony w dokumentacji projektowej.
Przykładowe konstrukcje nawierzchni podano w Rozporządzeniu MTiGM Dz.U.Nr 43
poz.430 z 1999r .
Wykonana podbudowa musi być odebrana przez inżyniera.
5.3 Wykonanie nawierzchni
5.3.1 Ustalenie kształtu, wymiarów i koloru kostki.
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek oraz układ i sposób układania
kostki powinny być zgodne z dokumentacją projektową oraz zaakceptowane przez Inżyniera
i Zamawiającego. W przypadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada
odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inżynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, Inżynier może polecić
Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej.
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce z mieszanek związanych spoiwem zaleca się wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0°C do +5°C, przy
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czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami
o złym przewodnictwie ciepła (np. materiałami ze słomy, papą itp.).
Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.3.2 Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej.
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej
układanych deseni. W celu zniwelowania ewentualnych różnic odcieni należy stosować
zasadę jednoczesnego układania kostek z 3-4 palet, a dostarczona kostka powinna
pochodzić z tej samej partii produkcji.
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym
kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich
ułożenia z wymaganą dokładnością.
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie
ubijania podsypka zagęszcza się.
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek,
włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3mm do 5mm powyżej powierzchni tych urządzeń
oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków).
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawędziach, obrzeżach i studzienkach można używać
elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie
krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych
wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi
narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą do betonu itp.).
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej)
z osłoną z tworzywa sztucznego. Proces należy wykonywać zgodnie z zaleceniami
producenta, ale nie wcześniej niż po upływie 7 dni od daty produkcji kostki.
Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka
i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.
Całkowite ubicie nawierzchni z kostki na podsypce z mieszanek związanych spoiwem musi
być zakończone przed rozpoczęciem wiązania spoiwa.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki
całe.
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Dzienna działkę robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się
zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej
w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem
robót, prowizorycznie ułożona nawierzchnie na podsypce piaskowej należy rozebrać
i usunąć wraz z podsypka.
5.3.3 Wypełnienie spoin.
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 2 mm
do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się, aby osie spoin
pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi 45º, a wierzchołek
utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku
podłużnego nawierzchni.
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić drobnoziarnistym materiałem zgodnym
z punktem 2.2 niniejszej specyfikacji.
Wypełnienie spoin polega na rozsypaniu warstwy materiału i wmieceniu go w spoiny na
sucho

lub

po

obfitym

polaniu

wodą,

wmieceniu

„papki”

szczotkami

względnie

rozgarniaczkami z piórami gumowymi lub narzędziami zalecanymi przez producenta kostki.
W przypadku układania betonowej kostki brukowej jako cieków przykrawężnikowych lub przy
obudowach studzienek, zaleca się spoinowanie kostek przy użyciu zaprawy cementowopiaskowej w stosunku wagowym 1:4 lub innymi materiałami do szczelnego elastycznego
wypełniania spoin. Ponadto zalecane jest wypełnienie styku kostki i krawężnika szczelnym
materiałem elastycznym np. masami bitumicznymi.
W przypadku stosowania wypełnień sztywnych konieczne jest stosowanie odpowiednich
dylatacji.
5.3.4 Oddanie do użytkowania i pielęgnacja nawierzchni .
Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać
do użytku bezpośrednio po jej wykonaniu.
Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawa
cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu należy przykryć warstwa wilgotnego piasku
o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.
Po upływie od 2 tygodni (przy średniej temperaturze otoczenia nie niższej niż 15°C)
do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnie należy oczyścić z piasku i można oddać
do użytku.
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Nie należy stosować środków odladzających przed upływem 28 dni od daty produkcji kostki.
5.4 Wykonanie elementów oporowych.
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacja projektowa lub SST.
Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni
z kostki. Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu
ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży.
Elementy oporowe należy wykonywać na betonowej ławie podkrawężnikowej z oporem
wg dokumentacji technicznej.
6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót.
W szczególności sprawdzeniu podlegają:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni, krawężników, obrzeży, ścieków;
- sprawdzenie rzędnych wysokościowych, równość podłużną i poprzeczną, spadki
poprzeczne i wymiary poziome;
- rozmieszczenia i szerokości spoin i szczelin dylatacyjnych oraz ich wypełnienie.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
8. Odbiór robót
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
-

przygotowanie podłoża,

-

wykonanie podbudowy,

-

wykonanie podsypki,

-

wykonanie ławy podkrawężnikowej.

9. Podstawa płatności
Zgodnie z dokumentacją przetargową.
10. Przepisy związane
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
PN-EN-197-1 Cement. Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego użytku.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
PN-B-06250 Beton zwykły
PN-S-96014 Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnie ulepszona
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
wykonania i odbioru robót budowlanych
(SST)
- ELEMENTY WYPOSAŻENIA TERENU 1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru elementów wyposażenia terenu.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające
i mające na celu wykonanie elementów wyposażenia terenu.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich
normach i przepisach, których zestawienie podano w pkt 10 SST.
Ławka – drobny element wyposażenia umożliwiający odpoczynek.
Kosz na śmieci – drobny element wyposażenia umożliwiający czasowe gromadzenie
śmieci i odpadków.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z dokumentacją projektową.
2. Materiały
Materiały użyte do wykonania i montażu elementów wyposażenia terenu muszą być
zgodne z dokumentacją projektową i polskimi normami.
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3. Sprzęt
Sprzęt używany do wykonania robót musi spełniać wymagania zawarte w dokumentacji
przetargowej oraz zapewniać należyte wykonanie robót.
4. Transport
Gotowe wyroby i materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami
transportu, zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego.
5. Wykonanie robót
Wszystkie roboty budowlane i montażowe należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową, wytycznymi producenta montowanego urządzenia oraz Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.
Wykopy fundamentowe wykonać ręcznie na głębokość wskazaną w dokumentacji projektowej. W przypadku stwierdzenia niekorzystnych zjawisk geologicznych lub gruntów odbiegających od założonych w projekcie należy skontaktować się z jednostką projektowania.
W przypadku montażu elementów zagospodarowania do kostki należy ściśle stosować się
do wymagań podanych przez producenta urządzenia. Nawierzchnię w miejscach mocowania
należy wykonać na zaprawie cementowej.
6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót.
W

szczególności

sprawdzeniu

podlegają

zgodność

zamontowanych

urządzeń

z dokumentacją projektową (m.in. wygląd ogólny urządzenia, kolorystyka, sposób
zabezpieczenia antykorozyjnego).
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest szt. lub kpl. Zamontowanego urządzenia.
8. Odbiór robót
Odbiorowi

robót

zanikających

i

ulegających

zakryciu

podlegają

roboty

związane

z wykonaniem fundamentów pod projektowane urządzenia.
9. Podstawa płatności
Zgodnie z dokumentacją przetargową.
10. Przepisy związane
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; pia-
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sek
PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
PN-EN-197-1 Cement. Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego użytku.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
PN-B-06250 Beton zwykły
PN-S-96014 Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnie ulepszona
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
wykonania i odbioru robót budowlanych
(SST)
- OZNAKOWANIE PIONOWE 1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru oznakowanie pionowego.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające
i mające na celu wykonanie oznakowania pionowego.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich
normach i przepisach, których zestawienie podano w pkt 10 SST.
1.4.1. Znak pionowy – znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo
symbolami, zwykle umieszczony na konstrukcji wsporczej.
1.4.2. Tarcza znaku – element konstrukcyjny, na powierzchni którego umieszczana jest
treść znaku. Tarcza może być wykonana z różnych materiałów (stal, aluminium, tworzywa
syntetyczne itp.) – jako jednolita lub składana.
1.4.3. Lico znaku – przednia część znaku, służąca do podania treści znaku. Lico znaku
może być wykonane jako malowane lub oklejane ( folią odblaskową lub nie odblaskową ).
W przypadkach szczególnych ( znak z przejrzystych tworzyw syntetycznych ) lico znaku
może być zatopione w tarczy znaku.
1.4.4. Znak drogowy nie odblaskowy – znak, którego lico wykonane jest z materiałów
zwykłych ( lico nie wykazuje właściwości odblaskowych ).
1.4.5. Znak drogowy odblaskowy – znak, którego lico wykazuje właściwości
odblaskowe
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( wykonane jest z materiału o odbiciu powrotnym – współdrożnym )
1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku – słup (słupy), wysięgnik, wspornik itp., na którym
zamocowana jest tarcza, wraz z elementami służącymi do przymocowania tarczy (śruby,
zaciski itp.).
1.4.7. Znak drogowy prześwietlany – 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 – znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres
dłuższy niż 3 miesiące od daty produkcji.
1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt. 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z dokumentacją projektową.
2. Materiały
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 2.
2.2 Aprobata techniczna dla materiałów
Każdy materiał do wykonania pionowego znaku drogowego, na który nie ma normy,
musi posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. Znaki drogowe
powinny mieć certyfikat bezpieczeństwa ( znak „B” ) nadany przez uprawnioną jednostkę.
Znaki drogowe powinny mieć certyfikat bezpieczeństwa ( znak „B” ) nadany przez
uprawnioną jednostkę.
2.3 Materiały stosowane do fundamentów znaków
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być wykonywane
jako:
a)

prefabrykaty betonowe,
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b)

z betonu wykonywanego „ na mokro”,

c)

z betonu zbrojonego,

d)

inne rozwiązania zaakceptowane przez Inżyniera.

Klasa betonu powinna być zgodna z dokumentacją projektową. Beton powinien
odpowiadać wymaganiom PN-B-19701.
2.3.1 Cement
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadający wymaganiom PN-B-19701.
2.3.2 Kruszywo
Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712.
Zaleca się stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu.
2.3.3 Woda
Woda do betonu powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami normy PN-B32250.
2.3.4 Domieszki chemiczne
Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane jeśli przewiduje je
dokumentacja projektowa, SST lub wskazania Inżyniera. Domieszki chemiczne powinny
odpowiadać wymaganiom PN-B-23010.
W betonie nie zbrojonym zaleca się stosować domieszki napowietrzające,
a w betonie zbrojonym dodatkowo domieszki uplastyczniające lub upłynniające.
2.3.5 Pręty zbrojeniowe
Pręty zbrojenia w fundamentach z betonu zbrojonego powinny odpowiadać
wymaganiom PN-B-06251.
2.4 Konstrukcje wsporcze
2.4.1 Ogólna charakterystyka konstrukcji
Konstrukcje wsporcze znaków pionowych należy wykonać zgodnie z dokumentacją
projektową i SST, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, zgodnie z propozycją
Wykonawcy zaakceptowaną przez Inżyniera.
Konstrukcje wsporcze można wykonać z ocynkowanych rur lub kątowników
względnie innych kształtowników, zaakceptowanych przez Inżyniera.
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Wymiary i najważniejsze charakterystyki elementów konstrukcji wsporczej z rur
i kątowników podano w tablicy 1 i 2.
Tablica 1. Rury stalowe okrągłe bez szwu walcowane na gorąco wg PN-H-74219

Średnica
zewnętrzna
mm

Grubość

Masa 1 m

ścianki

kg/m

mm

44,5

od 2,6 do 11,0

od 2,69 do 9,09

48,3

od 2,6 do 11,0

od 2,93 do 10,01

51,0

od 2,6 do 12,5

od 3,10 do 11,90

54,0

od 2,6 do 14,2

od 3,30 do 13,90

57,0

od 2,9 do 14,2

od 3,87 do 15,00

60,3

od 2,9 do 14,2

od 4,11 do 16,10

63,5

od 2,9 do 16,0

od 4,33 do 18,70

70,0

od 2,9 do 16,0

od 4,80 do 21,30

76,1

od 2,9 do 20,0

od 5,24 do 27,70

82,5

od 3,2 do 20,0

od 6,26 do 30,80

88,9

od 3,2 do 34,0

od 6,76 do 34,00

101,6

od 3,6 do 20,0

od 8,70 do 40,20

102,0

od 4,0 do 12,0

od 9,67 do 26,60

108,0

od 3,6 do 20,0

od 9,27 do 43,40

114,0

od 4,0 do 14,0

od 10,9 do 34,50

114,3

od 3,6 do 20,0

od 9,83 do 46,50

121,0

od 4,0 do 16,0

od 11,5 do 41,40

Dopuszczalne odchyłki
Średnicy

grubość

zewnętrznej

ścianki

 1,25 %

 15 %
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Tablica 2. Kątowniki równoramienne wg PN-H-93401

Wymiary
ramion

Grubość

Masa 1 m

ramienia

kątownika

długość

grubość

mm

kg/m

ramienia

ramion

40 x 40

od 4 do 5

od 2,42 do 2,97

1

 0,4

45 x 45

od 4 do 5

od 2,74 do 3,38

1

 0,4

50 x 50

od 4 do 6

od 3,06 do 4,47

 1,5

 0,5

60 x 60

od 5 do 8

od 4,57 do 7,09

 1,5

 0,5

65 x 65

od 6 do 9

od 5,91 do 8,62

 1,5

 0,5

75 x 75

od 5 do 9

od 5,76 do 10,00

 1,5

 0,5

80 x 80

od 6 do 10

od 7,34 do 11,90

 1,5

 0,5

90 x 90

od 6 do 11

od 8,30 do 14,70

 1,5

 0,5

100 x 100

od 8 do 12

od 12,20 do 17,80

2

 0,6

mm

Dopuszczalne odchyłki

2.4.2 Rury
Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej normy
zaakceptowanej przez Inżyniera.
Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna 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 powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury.
Pożądane jest ,aby rury były dostarczane o długościach:
a) dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką  10 mm,
b) wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m
z naddatkiem 5 mm na każde ciecie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości
wielokrotnej, jak dla długości dokładnych.
Rury powinny być proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna
przekraczać 1,5 mm na 1 m długości rury.
Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy ( np.
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R 55, R 65, 18G2A): PN-H-84023-07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030-02 lub inne
normy.
Do ocynkowania rur stosuje się gatunek cynku Raf według PN-H-82200.
Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie w
opakowaniu uzgodnionym z Zamawiającym. Rury powinny być cechowane indywidualnie
( dotyczy średnic 31,8 mm i większych i grubości ścianek 3,2 mm i większych ) lub na
przywieszkach metalowych (dotyczy średnic i grubości mniejszych od wyżej wymienionych).
Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmować: znak wytwórcy, znak
stali i numer wytopu.
2.4.3 Kształtowniki
Kształtowniki

powinny

odpowiadać

wymaganiom

PN-H-93010.

Powierzchnia

kształtownika powinna 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 powinna mieć łagodne wycięcia
i zaokrąglone brzegi, a grubość kształtownika nie może zmniejszyć się poza dopuszczalną
dolną odchyłkę wymiarową dla kształtownika.
Kształtowniki powinny być obcięte prostopadle do osi wzdłużnej kształtownika.
Powierzchnia końców kształtownika nie powinna wykazywać rzadzizn, rozwarstwień pęknięć
i śladów jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.
Kształtowniki powinny być ze stali St3W lub St4W oraz mieć własności mechaniczne
według PN-H-84020 – tablica 3 lub innej uzgodnionej stali i normy pomiędzy Zamawiającym i
wytwórcą.
Kształtowniki mogą być dostarczone luzem lub w wiązkach z tym, że kształtowniki o
masie do 25 kg/m dostarcza się tylko w wiązkach.
Tablica 3. Podstawowe własności kształtowników według PN-H-84020

Granica plastyczności, MPa, minimum dla wyrobów
Stal

Wytrzymałość na rozciąganie
MPa, dla wyrobów o grub.

o grubości lub średnicy, w mm

lub śred. w mm

do 40

St3W

225

od 40

od 65

od 80

od 100

od 150

do 65

do 80

do 100

do 150

do 200

215

205

205

195

185

do 100

od 100
do 200

od 360

od 340

do 490

do 490
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St4W

265

255

245

235

225

215

od 420

od 400

do 550

do 550

2.4.4 Elektrody lub drut spawalniczy
Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inżynier przewiduje wykonanie spawanych
połączeń elementów, to elektroda powinna spełniać wymagania BN-82/4131-03 lub PN-M69430, względnie innej uzgodnionej normy, a drut spawalniczy powinien spełniać wymagania
PN-M-69420, odpowiednio dla spawania gazowego acetylenowo-tlenowego lub innego
zaakceptowanego przez Inżyniera.
Średnica elektrody lub drutu powinna wynosić połowę grubości elementów łączonych
lub 6 do 8 mm, gdy elementy łączone są grubsze niż 15 mm.
Powierzchnia elektrody lub drutu powinna być czysta i gładka, bez rdzy, zgorzeliny,
brudu lub smarów.
Do każdej partii elektrod lub drutów wytwórca powinien dostarczyć zaświadczenie, w którym
podane są następujące wyniki badań: oględziny zewnętrzne, sprawdzenie wymiarów,
sprawdzenie pakowania oraz stwierdzenie zgodności własności elektrod lub drutów z normą.
Elektrody, druty i pręty powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach
wolnych od czynników wywołujących korozję.
2.4.5 Powłoki metalizacyjne cynkowe
W przypadku zastosowania powłoki metalizacyjnej cynkowanej na konstrukcjach
stalowych, powinna ona być z cynku o czystości nie mniejszej niż 99,5 % i odpowiadać
wymaganiom BN-89/1076-02. Minimalna grubość powłoki cynkowej powinna być zgodna z
wymaganiami tablicy 4.
Powierzchnia powłoki powinna być jednorodna pod względem ziarnistości. Nie może
ona wykazywać widocznych wad jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie powłoki od
podłoża.
Tablica 4. Minimalna grubość powłoki metalizacyjnej cynkowej narażonej na działanie
korozji atmosferycznej według BN-89/1076-02

Agresywność korozyjna
atmosfery

Minimalna grubość powłoki, µm,
przy wymaganej trwałości w latach

według PN-H-04651

10

20

Umiarkowana
120
160
Ciężka
160 M
200 M
M – powłoka pokryta dwoma lub większą liczbą warstw powłoki malarskiej
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2.4.6 Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcję wsporczą
Producent lub dostawca każdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znaków
umieszczonych na innych obiektach lub konstrukcyjnych (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 trwałości 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 wystawiona indywidualnie dla każdej konstrukcji wsporczej.
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 pełna odporność na oddziaływanie
światła, zmian temperatury, wpływy atmosferyczne i występujące w normalnych warunkach
oddziaływanie 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.

2.5.3. Materiały do wykonywania tarczy znaku
Materiałami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego są:
a) blacha stalowa,
b) blacha z aluminium lub stopów z aluminium,
c) inne materiały, np. sklejka wodoodporna, tworzywa syntetyczne, pod warunkiem
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uzyskania przez producenta aprobaty technicznej.
2.5.4. Tarcza znaku z blachy stalowej
Tarcza znaku z blachy stalowej grubości co najmniej 1,0 mm powinna być
zabezpieczona przed korozją obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym.
Dopuszcza się stosowanie innych sposobów zabezpieczenia stalowych tarcz znaków przed
korozja, np. przez metalizowanie lub pokrywanie tworzywami syntetycznymi pod warunkiem
uzyskania aprobaty technicznej dla danej technologii.
Nie dopuszcza się stosowania stalowych tarcz znaków, zabezpieczonych przed
korozją jedynie farbami antykorozyjnymi.
Krawędzie tarczy powinny być zabezpieczone przed korozją farbami ochronnymi o
odpowiedniej trwałości, nie mniejszej niż przewidywany okres użytkowania znaku.
Wytrzymałość dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna być mniejsza niż 310
MPa.
2.5.5. Tarcza znaku z blachy aluminiowej
Blacha z aluminium lub stopów aluminiowych powinna być odporna na korozję w
warunkach zasolenia.
Wymagane grubości:
a) z blachy z aluminium dla tarcz znaków wzmocnionych przetłoczeniami lub osadzonych
w ramach co najmniej 1,5 mm,
b) z blachy z aluminium dla tarcz płaskich co najmniej 2,0 mm.
Powierzchnie tarczy nie przykryte folią lub farbami powinny być zabezpieczone przed
korozja przy zastosowaniu farby ochronnej lub powłoki z tworzyw sztucznych.
Wytrzymałość dla tarcz z aluminium i stopów z aluminium powinna wynosić:
a) dla tarcz wzmocnionych przetłoczeniem lub osadzanych w ramach, co najmniej 155
MPa,
b) dla tarcz płaskich, co najmniej 200 MPa.
2.5.6. Warunki wykonania tarczy znaku
Tarcza znaku musi być równa i gładka – bez odkształceń płaszczyzny znaku, w tym
pofałdowań, wgięć, lokalnych wgnieceń lub nierówności itp. Odchylenie płaszczyzny tarczy
znaku ( zwichrowanie, pofałdowanie itp. ) nie może wynosić więcej niż 1,5% największego
wymiaru znaku.
Krawędzie tarczy znaku muszą być równe i nieostre. Zniekształcenia krawędzi tarczy
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znaku, pozostałe po tłoczeniu lub innych procesach technologicznych, którym tarcza ta
( w znakach drogowych składanych – segmenty tarczy ) była podana, musza być usunięte.
Tarcze znaków drogowych składanych mogą być wykonane z modułowych
kształtowników aluminiowych lub odpowiednio ukształtowanych segmentów stalowych.
Dopuszcza się stosowanie modułowych kształtowników z tworzyw syntetycznych lub
sklejki wodoodpornej, pod warunkiem uzyskania odpowiedniej aprobaty technicznej.
Szczeliny między sąsiednimi segmentami znaku składanego nie mogą być większe od 0,8
mm.
2.6 Znaki odblaskowe
2.6.1. Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej
Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się z zasady przez oklejanie tarczy znaku
materiałem odblaskowym.
Właściwości folii odblaskowej ( odbijającej powrotnie ) powinny spełniać wymagania
określone w aprobacie technicznej.
2.6.2 Wymagania jakościowe znaku odblaskowego
Folie odblaskowe użyte do wykonania lica znaku powinny wykazywać pełne
związanie z tarczą znaku przez cały okres wymaganej trwałości znaku. Niedopuszczalne są
lokalne niedoklejenia, odklejenia, złuszczenia lub odstawanie folii na krawędziach tarczy
znaku oraz na jego powierzchni.
Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemożliwiać jej
odłączenie od tarczy bez jej zniszczenia.
Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzeży znaków na folii odblaskowej,
technologia malowania lub klejenia oraz stosowane w tym celu materiały powinny być
uzgodnione z producentem folii.
Okres trwałości znaku wykonanego przy użyciu folii odblaskowych powinien wynosić
od 7 do 10 lat, w zależności od rodzaju materiału.
Powierzchnia lica znaku powinna być równa i gładka, nie mogą na niej występować
lokalne nierówności i pofałdowania. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek
ognisk korozji, zarówno na powierzchni jak i na obrzeżach tarczy znaku.
Dokładność rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku, które moga
powstać przy nanoszeniu farby na odblaskową powierzchnię znaku, nie były większe niż:
a) 2 mm dla znaków małych i średnich,
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b) 3 mm dla znaków dużych i wielkich.
Powstałe zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskową część znaku nie powinny być
większe w każdym kierunku niż:
c) 2 mm dla znaków małych i średnich,
d) 3 mm dla znaków dużych i wielkich.
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.
W znakach użytkowanych 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.
W znakach użytkowanych 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 x 1200 mm.
Uszkodzenia folii nie mogą zniekształcać treści znaku – w przypadku występowania
takiego zniekształcenia znak musi być bezwłocznie wymieniony.
W

znakach

nowych

niedopuszczalne

jest

występowanie

jakichkolwiek

rys,

sięgających przez warstwę folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach użytkowanych
istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, że występuje w ich otoczeniu ogniska
korozyjne nie przekroczą wielkości określonych poniżej.
W znakach użytkowanych dopuszczalne jest występowanie po wymaganym okresie
gwarancyjnym,

co

najwyżej

dwóch

lokalnych

ognisk

korozji

o

wymiarach

nie

przekraczających 2,0 mm w każdym kierunku na powierzchni każdego z fragmentów znaku o
wymiarach 4 x 4 cm. 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 tarcza znaku, by po
zgięciu tarczy o 90º przy promieniu łuku zgięcia do 10 mm w żadnym miejscu nie uległo ono
zniszczeniu.
Tylna strona tarczy znaków odblaskowych musi być zabezpieczona matową farbą
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nieodblaskową barwy ciemno – szarej ( szarej naturalnej ) o współczynniku luminacji 0,08 do
0,10 – według wzorca stanowiącego załącznik do „Instrukcji o znakach drogowych
pionowych”. Grubość powłoki farby nie może być mniejsza od 20 μm. Gdy tarcza znaku jest
wykonana z aluminium lub ze stali cynkowanej ogniowo i cynkowanie to jest wykonywane po
ukształtowaniu tarczy – jej krawędzie mogą pozostać niezabezpieczone farba ochronną
2.7 Materiały do montażu znaków
Wszystkie ocynkowane łączniki metalowe przewidziane do mocowania między sobą
elementów konstrukcji wsporczych znaków jak śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp. Powinny 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.
2.8 Przechowywanie i składowanie materiałów
Cement stosowany do wykonania fundamentów dla pionowych znaków drogowych
powinien być przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08.
Kruszywo do betonu należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas.
Prefabrykaty betonowe powinny być składowane na wyrównanym, utwardzonym i
odwodnionym podłożu. Prefabrykaty należy układać na podkładach z zachowaniem
prześwitu minimum 10 cm między podłożem a prefabrykatem.
Znaki powinny 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”
pkt.3.
3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego
Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
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a) koparek kołowych, np. 0,15 m³ lub koparek gąsienicowych, np. 0,25 m³,
b) żurawi samochodowych o udźwigu do 4 t.,
c) ewentualnie wiertnic do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”,
d) środków transportowych do przewozu materiałów,
e) przewoźnych zbiorników na wodę,
f) sprzętu spawalniczego, itp.

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 do pionowego oznakowania dróg
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08.
Transport kruszywa powinien odbywać się zgodnie z PN-B-006712.
Prefabrykaty betonowe – do zamocowania konstrukcji wsporczych znaków, powinny
być przewożone środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed
uszkodzeniami. Rozmieszczenie prefabrykatów na środkach transportu powinno być
symetryczne.
Transport znaków, konstrukcji wsporczych i sprzętu ( uchwyty, śruby, nakrętki itp. )
powinien się odbywać środkami transportowymi w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie
się w czasie transportu i uszkadzanie.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt.5.
5.2 Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć:
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a) lokalizację znaku, tj. jego pikietaż oraz odległość od krawędzi jezdni, krawędzi
pobocza umocnionego lub pasa awaryjnego postoju,
b) 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.
Lokalizację i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z dokumentacją
projektową.
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
powinny 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
powinna 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
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.
Posadowienie fundamentów w wykopach otwartych bądź rozpartych należy
wykonywać zgodnie z dokumentacja projektową, SST 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 powinno być wyrównane z dokładnością ± 2 cm.
Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt należy usunąć i miejsce wypełnić
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do spodu fundamentu betonem klasy B 15. Płaszczyzny boczne fundamentów stykające się
z gruntem należy zabezpieczyć izolacją, np. emulsją kationową. Po wykonaniu fundamentu
wykop należy zasypać warstwami grubości 20 cm z dokładnym zagęszczeniem gruntu.
5.4. Tolerancja ustawienia znaku pionowego
Konstrukcje wsporcze znaków – słupki, słupy, wysięgniki, konstrukcje dla tablic
wielkowymiarowych, powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją pionową i SST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
a) odchyłka od pionu, nie więcej niż ± 1%,
b) odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż ± 2 cm,
c) 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 Instrukcja o znakach drogowych pionowych
5.5. Wykonywanie spawanych złącz elementów metalowych.
Złącza spawane elementów metalowych powinny odpowiadać wymaganiom PN-M69011.
Wytrzymałość złączeniowa spoin powinna wynosić od 19 do 32 MPa. Odchyłki
wymiarów spoin nie powinny przekraczać ± 0,5 mm dla spoiny grubości do 6 mm i ± 1,0 mm
dla spoiny o grubości powyżej 6 mm.
Odstęp w złączach zakładkowych i nadkładkowych, pomiędzy przylegającymi do
siebie płaszczyznami nie powinien być większy niż 1 mm.
Złącza spawane nie powinny mieć wad większych niż podane w tablicy 5. Inżynier
może dopuścić wady większe niż podane w tablicy jeśli uzna, że nie mają one zasadniczego
wpływu na cechy eksploatacyjne znaku pionowego.
Tablica 5. Dopuszczalne wymiary wad złączach spawanych, wg PN – M – 69775

Rodzaj wady

Dopuszczalny wymiar wady, mm

Brak przetopu

2,0

Podtopienie lica spoiny

1,5

Porowatość spoiny

3,0

Krater w spoinie

1,5
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Wklęśnięcie lica spoiny

1,5

Uszkodzenie mechaniczne spoiny

1,0

Różnica wysokości sąsiednich wgłębień
i wypukłości lica spoiny

3,0

5.6. Konstrukcje wsporcze
5.6.1. 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 przed pojazd – muszą być zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi barierami
ochronnymi lub innego rodzaju urządzeniami ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi,
zgodnie

z

dokumentacją

projektową,

SST

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 barierkę, jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub
Inżynier.
5.6.2. Łatwo zrywalne złącza konstrukcji wsporczej
W przypadku konstrukcji wsporczych, nie osłoniętych barierkami 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 powinny 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.
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5.6.3. 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.

5.6.4. Tablicowe znaki drogowe na dwóch słupkach lub podporach
Przy stosowaniu tablicowych znaków drogowych ( drogowskazów tablicowych, tablic
przeddrogowskazowych, 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.
5.6.5. 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 te powierzchnię wyniesiona nie więcej niż 0,03 m.
W przypadku konstrukcji wsporczych, znajdujących się poza korona drogi, górna część
fundamentu powinna być wyniesiona nad powierzchnię terenu nie więcej niż 0,15 m.
5.6.6. Barwa konstrukcji wsporczej
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.
5.7. Połączenie tarczy znaku z konstrukcją wsporczą
Tarcza znaku musi być zamontowana 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,
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zaleca się stosowanie elementów złączonych o konstrukcji uniemożliwiającej lub znacznie
utrudniającej ich rozłączenie przez osoby niepowołane.
Tarcza znaku składanego musi wykazywać pełna integralność podczas najechania
przez pojazd w każdych warunkach kolizji. W szczególności – żaden z segmentów lub
elementów tarczy nie może się od niej odłączać w sposób powodujący narażenie
kogokolwiek na niebezpieczeństwo lub szkodę.
Nie dopuszcza się zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób
wymagający bezpośredniego przeprowadzenia śrub mocujących przez lico znaku.
5.8. Trwałość wykonania znaku pionowego
Znak drogowy pionowy musi być wykonany w sposób trwały, zapewniający pełną
czytelność przedstawionego na nim symbolu lub napisu w całym okresie jego użytkowania,
przy czym wpływy zewnętrzne działające na znak, nie mogą powodować zniekształcenia
treści znaku.
5.9. Tabliczka znamionowa znaku
Każdy wykonany znak drogowy oraz każda konstrukcja wsporcza musi mieć tabliczkę
znamionową z:


nazwą, marką fabryczną lub innym oznaczeniem umożliwiającym identyfikację
wytwórcy lub dostawcy,



datę produkcji,



oznaczeniem dotyczącym materiału lica znaku,



datę ustawienia znaku.
Zaleca się, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczych zawierała również

miesiąc i rok wymaganego przeglądu technicznego.
Napisy na tabliczce znamionowej muszą być wykonane w sposób trwały i wyraźny,
czytelny w normalnych warunkach przez cały okres użytkowania znaku.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
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6.2. Badania materiałów do wykonywania 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 z aprobatą techniczną lub z deklaracją
zgodności wydaną przez producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni
wyrobu i jego wymiarów.
Częstotliwość badań i ocena wyników powinna być zgodna z ustaleniami tablicy 6.
Tablica 6. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów
dostarczonych przez producentów
Ocena
Lp Rodzaj badania

Liczba badań

Opis badań
wyników badań

1

Sprawdzenie

Powierzchnię

zbadać

powierzchni

nieuzbrojonym okiem. Do ew.
Od 5 do 10 badań z sprawdzenia głębokości wad
wybranych

losowo użyć dostępnych narzędzi

elementów w kazdej ( np. liniałów z czujnikiem,
dostarczonej
2

partii suwmiarek, mikrometrów itp.)

Sprawdzenie

wyrobów liczącej do Przeprowadzić uniwersalnymi

wymiarów

1000 elementów

Wyniki
powinny

badań
być

zgodne

z

wymaganiami
punktu 2

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:
a) zgodność wykonania znaków pionowych z dokumentacją projektową ( lokalizacja,
wymiary, wysokość zamocowania znaków ),
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5,
c) prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3.,
d) poprawność wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 5.3.,
e) poprawność ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4.
W przypadku wykonania spawanych złączy elementów konstrukcji wsporczych:
a) przed oględzinami, spoinę i przylegające do niej elementy łączone ( od 10 do 20 mm z
każdej strony ) należy dokładnie oczyścić z zanieczyszczeń utrudniających
prowadzenie obserwacji i pomiarów,
b) oględziny złączy należy przeprowadzić wizualnie z ewentualnym użyciem lupy o
powiększeniu od 2 do 4 razy; do pomiarów spoin powinny być stosowane wzorniki,
przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,
c) w przypadkach wątpliwych można zlecić w uprawnionej jednostce zbadanie
wytrzymałości zmęczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515,
d) złącza o wadach większych niż dopuszczalne, określone w punkcie 5.5, powinny być
naprawione powtórnym spawaniem.
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
Jednostkami obmiarowymi są :


szt. ( sztuka ), dla znaków konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych,



m² ( metr kwadratowy ) powierzchni dla znaków pozostałych

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru 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, SST
i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6, dały wyniki pozytywne.
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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
Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego,
ustalonego w SST.
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 jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:
a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
b) wykonanie fundamentów
c) dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,
d) zamocowanie tarcz znaków drogowych,
e) przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
-

PN-B-06250

Beton zwykły

-

PN-B-06251

Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania ogólne

-

PN-B-06712

Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.

-

PN-B-19701

Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i

ocena zgodności
-

PN-B-23010

Domieszki z betonu. Klasyfikacja i określenia

-

PN-B-32250

Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

-

PN-E-06314

Elektryczne oprawy oświetlenia zewnętrznego
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-

PN-H-04651

Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności

korozyjnej środowiska
-

PN-H-74219

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego

zastosowania
-

PN-H-74220

Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno

ogólnego przeznaczenia
-

PN-H-82200

Cynk

-

PN-H-84018

Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki

-

PN-H-84019

Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i

ulepszania cieplnego. Gatunki
-

PN-H-84020

Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia.

Gatunki
-

PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

-

PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki

-

PN-H-93010

Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco

-

PN-H-93401

Stal walcowana. Kątowniki równoramienne

-

PN-M-06515

Dżwignice. Ogólne

zasady projektowania stalowych

ustrojów nośnych
-

PN-M-69011

Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych.

Podział i wymagania
-

PN-M-69420

-

PN-M-69430

Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali.
Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i

napawania. Ogólne wymagania i badania
-

PN-M-69775

Spawalnictwo Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie

klasy wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych
-

PN-S-02205

-

BN-89/1076-02

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i

aluminiowe na konstrukcjach stalowych i żeliwnych. Wymagania i badania.
-

BN-82/4131-03

Spawalnictwo. Pręty i elektrody ze stopów stellitowych i

pręty z żeliw wysokochromowych do napawania
-

BN-88/6731-08

Cement. Transport i przechowywanie
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10.2. Inne dokumenty
Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom I. Zasady stosowania znaków
i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Zał. nr 1 do zarządzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. ( Monitor Polski Nr 16, poz. 120 ).

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który
dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji.
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