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D-01.02.04 – kod CPV 45111300-1 
 

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW   

WSTĘP 

Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z demontażem istniejących elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego i oznakowania pionowego 
usytuowanego w ciągu drogi powiatowej numer 1703Z. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy przy realizacji robót.  

Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych demontażem znaków 
pionowych ( tarcz i słupków mocujących ) - zakres zgodnie z dostarczonym przedmiarem robót,   

SPRZĘT 

Sprzęt do rozbiórki 

 Do wykonania robót związanych z rozbiórką wyżej wymienionych elementów może być wykorzystany 
sprzęt podany poniżej lub inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego: 
− ładowarki, 
− samochody ciężarowe, 
− młoty pneumatyczne, 
− piły mechaniczne, 

TRANSPORT 

Transport gruzu z rozbiórki 

Gruz z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. Wybór środka transportu zależy od 
wykonawcy robót pod warunkiem iż będzie przestrzegał w trakcie transportu gruzu z rozbiórki przepisów ruchu 
drogowego, sanitarnych,  o utrzymaniu czystości i porządku oraz ochronie przyrody. 

 WYKONANIE ROBÓT 

Czynności wstępne 

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wyżej wymienionych elementów w stosunku do 
których zostało to przewidziane. Obiekty i elementy budowli znajdujące się w pasie robót, nie przeznaczone do 
usunięcia oraz ich części, powinny być przez Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jeżeli obiekty lub 
też elementy budowli, które mają być zachowane, zostaną uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcę, to 
winny być odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez Właścicieli zniszczonego obiektu.  

Roboty rozbiórkowe – demontaż  

Demontaż wyżej wymienionych elementów powinien być przeprowadzony bez powodowania zbędnych 
uszkodzeń, należy szczególnie zwrócić na to uwagę w przypadku prowadzenia robót w sąsiedztwie jezdni drogi 
powiatowej numer 1703Z. Demontaż należy prowadzić w taki sposób aby nie uszkodzić istniejącej 
infrastruktury oraz jezdni. Powstały w wyniku rozbiórki elementów mocujących gruz Wykonawca załaduje  i 
wywiezie do miejsca, które sam sobie zapewni. Elementy oznakowania  tj. tarcze znaków oraz słupki mocujące  
Wykonawca załaduje na środek transportu i dostarczy do magazynu składowego mieszczącego się na terenie 
Odwodu Dróg Powiatowych w Chociwlu przy ulicy Armii Krajowej 52. Doły po usuniętych elementach 
mocujących oznakowanie pionowe w miejscach gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów pod nowe 
oznakowanie, należy wypełnić warstwami, odpowiednim gruntem zasypowym do poziomu otaczającego terenu i 
zagęścić warstwami o grubości do 20 cm, należy uzyskać wskaźnik zagęszczenia Is = 1,0.  
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KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia resztek przedmiotowych 
elementów, gruzu, kamieni i bloków oraz sprawdzeniu ewentualnych uszkodzeń pozostawionej części jezdni 
drogi powiatowej numer 1703Z. W przypadku wystąpienia uszkodzeń elementów nieprzewidzianych do 
rozbiórki Wykonawca dokona ich naprawy bez dodatkowej zapłaty lub też naprawa zostanie dokonana na koszt 
Wykonawcy robót rozbiórkowych. 

OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów jest: 
− dla oznakowania pionowego  ( tarcza znaku wraz ze słupkiem ) – 1 komplet   

PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania robót obejmuje: 
− oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót  
− wyznaczenie elementów oznakowania przeznaczonych do demontażu, 
− odkopanie i rozkucie fundamentu mocującego słupek ustojowy, 
− załadunek i transport gruzu powstałego w wyniku rozbiórki fundamentu mocującego słupek ustojowy do 

miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni 
− odkręcenie lub też rozcięcie śrub mocujących tracze znaku do słupka ustojowego 
− zdjęcie traczy znaku ze słupka 
− oczyszczenie słupka ustojowego z pozostałości ziemi i gruzu 
− załadunek, transport i wyładunek słupka i traczy znaku na terenie bazy Obwodu Dróg Powiatowych w 

Chociwlu, ulica Armii Krajowej 52      
− zasypanie materiałem zasypowym wraz z zagęszczeniem dołu pozostałego po demontażu słupka ustojowego 

w przypadku gdy nie przewiduje się montażu w tym miejscu nowego oznakowania pionowego 
− oczyszczenie z pozostałości po wykonanych robotach wraz z plantowaniem terenu wokół miejsca 

prowadzonych robót 
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D - 07.02.01 – kod CPV 45233290-8 
 

OZNAKOWANIE  PIONOWE  
Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z ustawieniem znaków drogowych pionowych w pasie drogowym drogi powiatowej numer 1703Z.  
 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy przy realizacji robót   

Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  ustawieniem znaków 
drogowych pionowych w zakresie wskazanym w przedmiarze robót. Lica znaków pionowych winny być 
foliowane folią II generacji. Odwrotna strona tarczy znaku pionowego powinna być barwy szarej, nie dopuszcza 
się aby była odblaskowa. Znaki pionowe winny być o wymiarach jak dla grupy średniej w następujących 
asortymentach jak w przedmiarze robot: 
- znaki grupy A 
- znaki grupy B 
- znaki grupy D 
- znaki grupy E 
- tabliczki grupy T 
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu  U-1a; U-3c; U-3d; U-3e 
- znak aktywny D-6a 

MATERIAŁY 

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. 

Materiały stosowane do fundamentów znaków 

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków (słupków) mogą być wykonywane z betonu 
wykonywanego „na mokro”, 

Konstrukcje wsporcze 

 Ogólne charakterystyki konstrukcji 
Konstrukcje wsporcze znaków pionowych (słupki) należy wykonać z ocynkowanych rur stalowych 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,  rury stalowe okrągłe bez szwu walcowane na 
gorąco wg PN-H-74219.  Słupki do zamocowania znaków pionowych należy wykonać z rur stalowych bez szwu 
ocynkowanych o średnicy minimum 60,3 mm,  zakończonych od góry przykrywką z tworzywa sztucznego bądź 
też zaślepionych w inny sposób zapewniający szczelność przed działaniem wody. Rury powinny odpowiadać 
wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 . 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. 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. R 55, R 65, 18G2A): PN-H-84023-07, PN-H-84018,            
PN-H-84019, PN-H-84030-02.  
 
Ogólne charakterystyki konstrukcji znaku aktywnego D-6a 
Znak aktywny winien być zamontowany na konstrukcji wsporczej stanowiącej słup stalowy ocynkowany z  
wysięgnikiem. Wysokość słupa stalowego winna zapewniać zachowanie wymaganej pionowej skrajni 
drogowego jak dla drogi klasy „G” tj. 4,6 m ponad poziom nawierzchni jezdni.  Wysięgnik słupa winien 
posiadać długość zapewniającą wymaganą skrajnię poziomą przy założeniu, iż tarcza znaku D-6a będzie 
umiejscowiony nad osią jezdni.  Znak D-6a winien mieć podświetlone lico symbolu, dwie pulsujące na przemian 
lampy ostrzegawcze o średnicy 230 mm oraz lampę doświetlającą przejazd rowerowy. Zastosowanie źródeł 
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światła w lampie ostrzegawczej LED. Zasilanie z układu hybrydowego (solar  i turbina wiatrowa). Układ 
zasilania hybrydowego zbudowany przy użyciu paneli fotowoltaicznych oraz turbiny wiatrowej.  Energia 
poprzez kontrolery ładowania magazynowana w akumulatorach bezobsługowych które pozwalają na 
funkcjonowanie układu przez okres minimum 3 dni przy całkowitym odcięciu ładowania (od stanu pełnego 
naładowania akumulatorów). Znak D-6a, lampy ostrzegawcze, lampa doświetlajaca, sterowniki, turbina 
wiatrowa, panel fotowoltaniczny, aktumulatory, szafki, sterowniki, okablowanie, konstrukcja wsporcza ( słup 
wraz z wysięgnikiem i fundamentem ) winny stanowić rozwiązanie systemowe danego producenta. 

Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcję wsporczą 

Producent lub dostawca każdej konstrukcji wsporczej ( słupka ) obowiązany jest do wydania gwarancji na okres 
12 miesięcy. Przedmiotem gwarancji są właściwości techniczne konstrukcji wsporczej lub elementów 
mocujących oraz trwałość zabezpieczenia przeciwkorozyjnego. 

Tarcza znaku 

Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne 

Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a także sposób wykończenia 
znaku, muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła, zmian temperatury, wpływy 
atmosferyczne i występujące w normalnych warunkach oddziaływania chemiczne (w tym korozję 
elektrochemiczną) - przez cały czas trwałości znaku, określony przez wytwórcę lub dostawcę. 

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: 
a) instrukcję montażu znaku, 
b) dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku, 
c) instrukcję utrzymania znaku. 
 
Materiały do wykonania tarczy znaku 

Materiałami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego jest : 
− blacha stalowa, 

 Tarcza znaku z blachy stalowej 

Tarcza znaku z blachy stalowej grubości co najmniej 1,2 mm powinna być zabezpieczona przed korozją 
obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym. Dopuszcza się stosowanie innych sposobów 
zabezpieczenia stalowych tarcz znaków przed korozją, 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. 

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 znaku, pozostałe po tłoczeniu lub innych procesach 
technologicznych, którym tarcza ta była poddana, muszą być usunięte. 
 
Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej 

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się z zasady przez oklejenie tarczy znaku materiałem odblaskowym. 
Właściwości folii odblaskowej powinny spełniać wymagania określone w aprobacie technicznej. 

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, odklejania, 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 
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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 mogą powstać 
przy nanoszeniu farby na odblaskową powierzchnię znaku, nie były większe niż 2 mm. Powstałe zacieki przy 
nanoszeniu farby na odblaskową część znaku nie powinny być większe w każdym kierunku niż 2 mm.                    
W znakach 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. Uszkodzenia folii nie mogą 
zniekształcać treści znaku, w przypadku występowania takiego zniekształcenia znak musi być bezzwłocznie 
wymieniony. W znakach niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek rys, sięgających przez warstwę folii 
do powierzchni tarczy znaku. Wymagana jest taka wytrzymałość połączenia folii odblaskowej z tarczą znaku,   
by po zgięciu tarczy o 90o przy promieniu łuku zgięcia do 10 mm w żadnym miejscu nie uległo ono zniszczeniu. 
Tylna strona tarczy znaków odblaskowych musi być zabezpieczona matową farbą nieodblaskową barwy ciemno-
szarej (szarej naturalnej) o współczynniku luminancji 0,08 do 0,10 - według wzorca stanowiącego załącznik                        
do Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzaniem, Załącznik nr 1-4                                
do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 
ich umieszczania na drogach Grubość powłoki farby nie może być mniejsza od 20 µm. Gdy tarcza znaku jest 
wykonana z ze stali cynkowanej ogniowo i cynkowanie to jest wykonywane po ukształtowaniu tarczy jej 
krawędzie mogą pozostać niezabezpieczone farbą ochronną. 

Materiały do montażu znaków 

Wszystkie ocynkowane łączniki metalowe przewidywane 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. 

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.  

SPRZĘT 

Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego 

Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
− ewentualnie wiertnic do wykonywania dołów pod słupki w gruncie spoistym, 
− betoniarek przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, 
− środków transportowych do przewozu materiałów, 
− przewoźnych zbiorników na wodę, 
− sprzętu spawalniczego, itp. 

TRANSPORT 

Transport materiałów  

Transport cementu powinien odbywać się  zgodnie z BN-88/6731-08. Transport kruszywa  powinien odbywać 
się  zgodnie z PN-B-06712 .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. 

WYKONANIE ROBÓT 

 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć: 
− lokalizację znaku, tj. jego pikietaż oraz odległość od krawędzi jezdni   
− wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. 
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Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki sposób, aby w czasie trwania               
i odbioru robót istniała możliwość sprawdzenia lokalizacji znaków. Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku 
powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzaniem, 
Załącznik nr 1-4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego                   
i warunków ich umieszczania na drogach.   

Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków ( słupków ) 

Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien być dostosowany do głębokości 
wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzętu. Wymiary wykopu powinny być zgodne z wskazaniami 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykopy fundamentowe powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich 
zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania w nich robót fundamentowych. 

Fundamenty z betonu  

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znaków wykonywane z betonu „na mokro” 
należy wykonać zgodnie z PN-S-02205. Posadowienie fundamentów w wykopach otwartych należy wykonywać 
zgodnie z wskazaniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 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 do spodu fundamentu betonem klasy B 15. 
Po wykonaniu fundamentu wykop należy zasypać warstwami grubości 20 cm z dokładnym zagęszczeniem 
gruntu. 

Tolerancje ustawienia znaku pionowego 

Konstrukcje wsporcze znaków ( słupki ) powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją i  ST. 
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku: 
− odchyłka od pionu, nie więcej niż ± 1 %, 
− odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż ± 2 cm, 
− odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni, utwardzonego pobocza , miejsca parkingowego, 

przejścia dla pieszych nie więcej niż ± 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległości umieszczenia znaku 
zgodnie z Instrukcją o znakach drogowych pionowych.  

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. 

 Połączenie tarczy znaku z konstrukcją wsporczą 

Tarcza znaku musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemożliwiający jej przesunięcie lub 
obrót. Materiał i sposób wykonania połączenia tarczy znaku z konstrukcją wsporczą musi umożliwiać, przy 
użyciu odpowiednich narzędzi, odłączenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cały okres użytkowania znaku. 
Nie dopuszcza się zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób wymagający bezpośredniego 
przeprowadzenia śrub mocujących przez lico znaku. 

 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. 

KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych 

Wykonawca powinien przeprowadzić badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych „na 
mokro”. Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, 
Inspektor nadzoru inwestorskiego może zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót.  
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Badania 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. Lokalizacja i wysokość 
zamocowania znaku powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 
r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym 
zarządzaniem , Załącznik nr 1-4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.   
 
W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości 
dostarczonych wyrobów i materiałów.  

Kontrola w czasie wykonywania robót 

W czasie wykonywania robót należy sprawdzać: 
− zgodność wykonania znaków pionowych z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary, wysokość 

zamocowania znaków), 
− zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 
− poprawność wykonania fundamentów pod słupki, 
− poprawność ustawienia słupków. 
W przypadku wykonania spawanych złącz elementów konstrukcji wsporczych: 
− 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, 
− 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, 
− w przypadkach wątpliwych można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymałości zmęczeniowej 

spoin, zgodnie z PN-M-06515, 

OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiarowymi są: 
- dla znaku 1 kompletnie zamocowany znak wraz z konstrukcją wsporczą ( słupkiem ), 

ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru 
inwestorskiego jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania 
nadzoru nad tym zarządzaniem , Załącznik nr 1-4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 
r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.   

PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− wykonanie fundamentów 
− dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych ( słupków ), 
− zamocowanie tarcz znaków drogowych, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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D - 07.01.01  kod CPV 45233221-4 
 

OZNAKOWANIE  POZIOME 
WSTĘP 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru oznakowania 
poziomego drogi powiatowej numer 1703Z. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem i 
odbiorem oznakowania poziomego cienkowarstwowego w łącznej ilości i asortymencie zgodnie z dostarczonym 
przedmiarem robót.  

Określenia podstawowe 

Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciągłych lub 
przerywanych, symboli oraz innych linii związanych z oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni. 

Materiały do poziomego znakowania dróg - materiały które mogą zostać naniesione albo wbudowane na 
nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyższonej. Materiały te 
powinny być retrorefleksyjne. 

Materiały do znakowania cienkowarstwowego 

Materiałami do znakowania cienkowarstwowego powinny być farby nakładane warstwą grubości od 0,3 mm do 
0,8 mm (na mokro). Powinny być nimi ciekłe produkty zawierające ciała stałe rozproszone w organicznym 
rozpuszczalniku lub wodzie, które mogą występować w układach jedno- lub wieloskładnikowych.  Podczas 
nakładania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnię pędzlem, wałkiem lub przez natrysk, 
powinny one tworzyć warstwę kohezyjną w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym. Właściwości 
fizyczne materiałów do znakowania cienkowarstwowego określa aprobata techniczna odpowiadająca 
wymaganiom POD-97. 

Kulki szklane - materiał do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na oznakowanie wykonane materiałami 
w stanie ciekłym, w celu uzyskania widzialności oznakowania w nocy. 

Punktowe elementy odblaskowe – materiały o wysokości do 15 mm, które są przyklejane lub wbudowywane w 
nawierzchnię. Mają różny kształt, wielkość i wysokość oraz rodzaj i liczbę zastosowanych elementów 
odblaskowych, do których należą szklane soczewki, elementy odblaskowe z polimetekrylanu metylu. 

Materiał uszorstniający - kruszywo zapewniające oznakowaniu poziomemu właściwości antypoślizgowe. 

MATERIAŁY 

 Dokument dopuszczający do stosowania materiałów - każdy materiał używany przez Wykonawcę do 
poziomego znakowania dróg musi posiadać aprobatę techniczną. Zawartość  składników   lotnych  w  
materiałach   do  znakowania   cienkowarstwowego (rozpuszczalników organicznych) nie powinna przekraczać 
30%. Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen, 
ksylen) w ilości większej niż 10%. Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających benzen i 
rozpuszczalniki chlorowane. 

Badanie materiałów, których jakość budzi wątpliwość 

Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości jego lub 
Inspektora nadzoru inwestorskiego, co do jakości, w celu stwierdzenia czy odpowiadają one wymaganiom. 
Badania te Wykonawca zleci na własny koszt akredytowanemu laboratorium. Badania powinny być wykonane 
zgodnie z „Warunkami technicznymi POD-97” . 

Oznakowanie opakowań 

Wykonawca powinien żądać od producenta, aby oznakowanie opakowań materiałów do poziomego znakowania 
dróg było wykonane zgodnie z PN-O-79252, a ponadto aby na każdym opakowaniu był umieszczony trwały 
napis zawierający: 
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-      nazwę producenta i materiału do znakowania dróg, 

-      masę brutto i netto, 

-      numer partii i datę produkcji, 

-      informację o szkodliwości i klasie zagrożenia pożarowego, 

-      ewentualne wskazówki dla użytkowników. 

Przepisy określające wymagania dla materiałów 

Podstawowe wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie powyżej, a szczegółowe wymagania 
określone są w „Warunkach technicznych POD-97”]. 

Wymagania wobec materiałów do poziomego znakowania dróg 

Materiały do znakowania cienkowarstwowego 
Materiałami do znakowania cienkowarstwowego powinny być farby nakładane warstwą grubości od 0,3 mm do 
0,8 mm (na mokro). Powinny być nimi ciekłe produkty zawierające ciała stałe rozproszone w organicznym 
rozpuszczalniku lub wodzie, które mogą występować w układach jedno- lub wieloskładnikowych. Podczas 
nakładania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnię pędzlem, wałkiem lub przez natrysk, 
powinny one tworzyć warstwę kohezyjną w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym. Właściwości 
fizyczne materiałów do znakowania cienkowarstwowego określa aprobata techniczna odpowiadająca 
wymaganiom POD-97. 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały do znakowania grubowarstwowego nawierzchni powinny zachować stałość swoich właściwości 
chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesięcy składowania w warunkach określonych 
przez producenta. Materiały do poziomego znakowania dróg należy przechowywać w magazynach 
odpowiadających zaleceniom producenta, zwłaszcza zabezpieczających je od napromieniowania słonecznego, 

opadów i w temperaturze, poniżej 40oC. 

SPRZĘT 

Sprzęt do wykonania oznakowania poziomego 

Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania poziomego, w zależności od zakresu robót, powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu, zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru 
inwestoskiego: 

-    szczotek mechanicznych (zaleca się stosowanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające) oraz 
szczotek ręcznych, 

-    frezarek, 

-    sprężarek, 

-    układarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych, 

-    sprzętu do badań, określonych w ST. 

TRANSPORT 

Przewóz materiałów do poziomego znakowania dróg 

Materiały do poziomego znakowania dróg należy przewozić w pojemnikach zapewniających szczelność, 
bezpieczny transport i zachowanie wymaganych właściwości materiałów. Pojemniki powinny być oznakowane 
zgodnie z normą PN-O-79252. Materiały do znakowania poziomego należy przewozić krytymi środkami 
transportowymi, chroniąc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 oraz zgodnie  
z prawem przewozowym. 

WYKONANIE ROBÓT 

Warunki atmosferyczne 

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosić co najmniej 5oC,                   
a wilgotność względna powietrza powinna być zgodna z zaleceniami producenta lub wynosić co najwyżej 85%. 
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Lokalizacja i geometria znaków poziomych winny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania 
nadzoru nad tym zarządzaniem , Załącznik nr 1-4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 
r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.   

Jednorodność nawierzchni znakowanej 

Poprawność wykonania znakowania wymaga jednorodności nawierzchni znakowanej. Nierównomierności i/albo 
miejsca łatania nawierzchni, które nie wyróżniają się od starej nawierzchni i nie mają większego rozmiaru niż 
15% powierzchni znakowanej, uznaje się za powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni niejednorodnych należy 
ustalić  w SST wymagania wobec materiału do znakowania nawierzchni. 

Przygotowanie podłoża do wykonania znakowania 

Przed wykonaniem znakowania poziomego należy oczyścić powierzchnię nawierzchni malowanej z pyłu, kurzu, 
piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszczeń, przy użyciu sprzętu wymienionego w ST i zaakceptowanego 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania 
poziomego musi być czysta i sucha. 

 Przedznakowanie 

W celu dokładnego wykonania poziomego oznakowania drogi, można wykonać przedznakowanie, stosując się 
do ustaleń zawartych w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru inwestorskiego. Do 
wykonania przedznakowania można stosować nietrwałą farbę, np. farbę silnie rozcieńczoną rozpuszczalnikiem. 
Zaleca się wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Początek  i koniec znakowania 
należy zaznaczyć małą kreską poprzeczną. 

Wykonanie znakowania drogi materiałami cienkowarstwowymi 

Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku ich braku lub 
niepełnych danych - zgodne z poniższymi wskazaniami. Farbę do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu 
opakowania należy wymieszać w czasie od 2 do 4 min do uzyskania pełnej jednorodności. Przed lub w czasie 
napełniania zbiornika malowarki zaleca się przecedzić farbę przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosować do 
malowania mechanicznego farby, w której osad na dnie opakowania nie daje się całkowicie wymieszać lub na jej 
powierzchni znajduje się kożuch. Farbę należy nakładać równomierną warstwą, zachowując wymiary i ostrość 
krawędzi. Grubość nanoszonej warstwy zaleca się kontrolować przy pomocy grzebienia pomiarowego na płytce 
szklanej lub metalowej podkładanej na drodze malowarki. Ilość farby zużyta w czasie prac, określona przez 
średnie zużycie na metr kwadratowy nie może się różnić od ilości ustalonej, więcej niż o 20%. Z uwagi na 
wielkość prac dopuszcza się wykonanie oznakowania ręcznie. Wielkość, wydajność i jakość sprzętu i sposobu 
wykonania znakowania podejmuje Inspektor nadzoru inwestorskiego na wniosek Wykonawcy. 

Wykonanie znakowania drogi punktowymi elementami odblaskowymi 

Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku ich braku lub 
niepełnych danych, zgodne z poniższymi wskazaniami. Przy wykonywaniu znakowania punktowymi 
elementami odblaskowymi należy zwracać szczególną uwagę na staranne mocowanie elementów do podłoża, od 
czego zależy trwałość wykonanego oznakowania. Nie wolno zmieniać ustalonego przez pr5oducenta rodzaju 
kleju z uwagi na możliwości uzyskania różnej jego przyczepności do nawierzchni i do materiałów, z których 
wykonano punktowe elementy odblaskowe. 

KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Badanie przygotowania podłoża i przedznakowania 

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi być całkowicie czysta i sucha. 
Przedznakowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami. 

Badania wykonania oznakowania poziomego 

Wymagania wobec oznakowania poziomego 

Widzialność w dzień 

Widzialność oznakowania w dzień jest określona współczynnikiem luminancji i barwą oznakowania. Do 
określenia odbicia światła dziennego lub odbicia oświetlenia drogi od oznakowania stosuje się współczynnik 
luminancji w świetle rozproszonym Q = L/E, gdzie: 
Q - współczynnik luminancji w świetle rozproszonym, mcd m-2 lx-1, 
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L - luminancja pola w świetle rozproszonym, mcd/m2, 
E - oświetlenie płaszczyzny pola, lx. 
Pomiary luminancji w świetle rozproszonym wykonuje się w praktyce miernikiem luminancji wg POD-97. 
Wartość współczynnika Q powinna wynosić dla oznakowania świeżego, barwy: 
– białej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 130 mcd m-2 lx-1, 
– żółtej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1. 
Pomiar współczynnika luminancji w świetle rozproszonym może być zastąpiony pomiarem współczynnika 
luminancji β, wg POD-97. Wartość współczynnika β powinna wynosić dla oznakowania świeżego, barwy: 
– białej, co najmniej 0,60, 
– żółtej, co najmniej 0,40. 
Wartość współczynnika β powinna wynosić dla oznakowania używanego barwy: 
– białej, po 12 miesiącach używalności, co najmniej 0,30, 
– żółtej, po 1 miesiącu używalności, co najmniej 0,20. 
Barwa oznakowania powinna być określona wg POD-97 przez współrzędne chromatyczności x i y, które dla 
suchego oznakowania powinny leżeć w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty narożne: 
Punkt narożny  1 2 3 4 

Oznakowanie białe: x 
y 

0,4 
0,4 

0,3 
0,3 

0,3 
0,3 

0,34 
0,38 

Oznakowanie żółte: x 
y 

0,5 
0,4 

0,5 
0,5 

0,5 
0,5 

0,43 
0,48 

Widzialność w nocy 

Za miarę widzialności w nocy przyjęto powierzchniowy współczynnik odblasku RL, określany wg POD-97. 
 Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania świeżego w stanie suchym, barwy: 
– białej, co najmniej 300 mcd m-2 lx-1, 
– żółtej, co najmniej 200 mcd m-2 lx-1. 
 Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania używanego: 
a) cienko- i grubowarstwowego barwy: 
– białej, po 12 miesiącach eksploatacji, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1, 
– żółtej, po 1 miesiącu eksploatacji, co najmniej 150 mcd m-2 lx-1, 
b) folii: 
– dla oznakowań trwałych i długotrwałych (białych), co najmniej 300 mcd m-2 lx-1, 
– dla oznakowań tymczasowych (żółtych), co najmniej 300 mcd m-2 lx-1. 

Szorstkość oznakowania 

Miarą szorstkości oznakowania jest wartość wskaźnika szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) mierzona 
wahadłem angielskim, wg POD-97. Wartość SRT symuluje warunki, w których pojazd wyposażony w typowe 
opony hamuje z blokadą kół przy prędkości 50 km/h na mokrej  nawierzchni. 
Wymaga się, aby wartość wskaźnika szorstkości SRT wynosiła na oznakowaniu: 
– świeżym, co najmniej 50 jednostek SRT, 
– używanym, w ciągu całego okresu użytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT. 
 
Trwałość oznakowania 

Trwałość oznakowania oceniana jako stopień zużycia w 10-stopniowej skali na zasadzie porównania z 
wzorcami, wg POD-97, powinna wynosić po 12-miesięcznym okresie eksploatacji oznakowania wykonanego: 
– farbami wodorozcieńczalnymi, co najmniej 5, 
– pozostałymi materiałami, co najmniej 6. 

Czas schnięcia oznakowania (wzgl. czas przejezdności oznakowania) 

Za czas schnięcia oznakowania przyjmuje się czas upływający między wykonaniem oznakowania a jego 
oddaniem do ruchu. Czas schnięcia oznakowania nie powinien przekraczać czasu gwarantowanego przez 
producenta, z tym że nie może przekraczać 2 godzin. 

Grubość oznakowania 

Grubość oznakowania, tj. podwyższenie ponad górną powierzchnię nawierzchni, powinna wynosić dla 
oznakowania cienkowarstwowego (grubość na mokro bez kulek szklanych), co najwyżej 800 µm, 
 
Wymagania te nie obowiązują, jeśli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana. 
 



 14 

Badania wykonania znakowania poziomego z materiału cienkowarstwowego  

Wykonawca wykonując znakowanie poziome z materiału cienkowarstwowego przeprowadza przed 
rozpoczęciem każdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, lub zgodnie z ustaleniem 
SST, następujące badania: 
a) przed rozpoczęciem pracy: 
– sprawdzenie oznakowania opakowań, 
– wizualną ocenę stanu  materiału, w zakresie jego jednorodności i widocznych wad, 
– pomiar wilgotności względnej powietrza, 
– pomiar temperatury powietrza i nawierzchni, 
b) w czasie wykonywania pracy: 
– pomiar grubości warstwy oznakowania, 
– pomiar czasu schnięcia, wg POD-97, 
– wizualną ocenę równomierności rozłożenia kulek szklanych, 
– pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodność z dokumentacją projektową i „Instrukcją o znakach 

drogowych poziomych”, 
– wizualną ocenę równomierności skropienia (rozłożenia materiału) na całej szerokości linii, 
 
W przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego, Inspektor nadzoru inwestorskiego 
może zlecić wykonanie badań: 
– widzialności w dzień, 
– widzialności w nocy, 
– szorstkości, 
odpowiadających wymaganiom podanym w punkcie i wykonanych według metod określonych w „Warunkach 
technicznych POD-97”. Jeżeli wyniki tych badań wykażą wadliwość wykonanego oznakowania to koszt badań 
ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiający. 

Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów i wykonanego oznakowania 

   Materiały do znakowania 
Lp. Rodzaj wymagania Jednostka  cienkowars- 

twowego 
grubowars- 
twowego 

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

 
 

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

 
 

≤ 30 
≤ 10 

0 

 
 

≤ 2 
- 
0 

2 Współczynnik załamania światła kulek 
szklanych współcz. > 1,5 > 1,5 

3 Współczynnik luminancji Q w świetle 
rozproszonym dla oznakowania 
świeżego barwy: 
- białej na nawierzchni asfaltowej 
- żółtej 

 
 
 

mcd m-2 lx-1 

mcd m-2 lx-1 

 
 
 

≥ 130 
≥ 100 

 
 
 

≥ 130 
≥ 100 

4 Współczynnik luminancji β dla 
oznakowania świeżego barwy 
- białej 
- żółtej 

 
 

współcz. β 
współcz. β 

 
 

≥ 0,60 
≥ 0,40 

 
 

≥ 0,60 
≥ 0,40 

5 Powierzchniowy współczynnik 
odblasku dla oznakowania świeżego w 
stanie suchym barwy: 
- białej 
- żółtej 

 
 
 

mcd m-2 lx-1 

mcd m-2 lx-1 

 
 
 

≥ 300 
≥ 200 

 
 
 

≥ 300 
≥ 200 

6 Szorstkość oznakowania 
- świeżego 
- używanego (po 3 mies.) 

wskaźnik 
SRT 
SRT 

 
≥ 50 
≥ 45 

 
≥ 50 
≥ 45 

7 Trwałość oznakowania wykonanego: 
- farbami wodorozcieńczalnymi 
- pozostałymi materiałami 

 
wskaźnik 
wskaźnik 

 
≥ 5 
≥ 6 

 
≥ 5 
≥ 6 
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8 Czas schnięcia materiału na nawierzchni h ≤ 2 ≤ 2 

9 Grubość oznakowania nad powierzchnią 
nawierzchni 
- bez mikrokulek szklanych 
- z mikrokulkami szklanymi 

 
 

µm 
mm 

 
 

≤ 800 
- 

 
 
- 

≤ 5 
10 Okres stałości właściwości materiałów 

do znakowania przy składowaniu miesięcy ≥ 6 ≥ 6 

Tolerancje wymiarów oznakowania 

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania 

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacją i powinny odpowiadać 
następującym warunkom: 
– szerokość linii może różnić się od wymaganej o ± 5 mm, 
– długość linii może być mniejsza od wymaganej co najwyżej o 50 mm lub większa co najwyżej o 150 mm, 
– dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie może odbiegać od średniej 

liczonej z 10 kolejnych cykli o więcej niż ± 50 mm długości wymaganej, 
– dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów narożnikowych nie może mieć większej odchyłki od wymaganego 

wzoru niż ± 50 mm dla wymiaru długości i ± 20 mm dla wymiaru szerokości. 
Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji ruchu, należy 
dokładnie usunąć zbędne stare oznakowanie. 

Tolerancje przy odnawianiu istniejącego oznakowania 

Przy odnawianiu istniejącego oznakowania należy dążyć do pokrycia pełnej powierzchni istniejących znaków, 
przy zachowaniu dopuszczalnych tolerancji.  

OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową oznakowania poziomego jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych znaków 
oznakowania cienkowarstwowego. 

ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.  
Lokalizacja i geometria znaków poziomych winny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania 
nadzoru nad tym zarządzaniem , Załącznik nr 1-4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 
r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.   
  

Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, w zależności od przyjętego sposobu wykonania robót, może 
być dokonany po: 
– oczyszczeniu powierzchni nawierzchni, 
– przedznakowaniu, 
– usunięciu istniejącego oznakowania poziomego, 

Odbiór pogwarancyjny 

Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST. Sprawdzeniu 
podlegają cechy oznakowania określone w POD-97. 
Zaleca się stosowanie następujących minimalnych okresów gwarancyjnych: 
a) dla oznakowania cienkowarstwowego: 
– na odcinkach zamiejskich, z wyłączeniem przejść dla pieszych: co najmniej 12 miesięcy, 
– na odcinkach przejść przez miejscowości: co najmniej 6 miesięcy, 
– na przejściach dla pieszych na odcinkach zamiejskich: co najmniej 6 miesięcy, 
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– na przejściach dla pieszych w miejscowościach: co najmniej 3 miesiące, 
 
W niektórych przypadkach można rozważać ograniczenia okresów gwarancyjnych dla oznakowań: 
a)  cienkowarstwowych 
a) na nawierzchniach bitumicznych o warstwie ścieralnej spękanej, kruszącej się, z luźnymi grysami, pożądane 

jest skrócić okres gwarancyjny dla linii segregacyjnych do 6 miesięcy, przejść dla pieszych i drobnych 
elementów do 3 miesięcy, 

b) na nawierzchniach drogowych o silnie zdeformowanej, spękanej, łuszczącej się powierzchni, na złączach 
podłużnych jeśli są niejednorodne, tj. ze szczelinami, garbami podłużnymi i poprzecznymi, na 
nawierzchniach smołowych (także z  powierzchniowym utrwaleniem smołą), na nawierzchniach kostkowych 
w złym stanie (nierówna powierzchnia, kostka uszkodzona, braki kostki, luźne zanieczyszczenia w 
szczelinach między kostkami niemożliwe do usunięcia za pomocą szczotki i zamiatarki) - w zasadzie 
gwarancji nie powinno się udzielać, 

PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje: 
a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze wraz z trasowaniem 
b) opracowanie projektu tymczasowego oznakowania i zabezpieczenia terenu robót wraz z jego 

uzgodnieniem.  
c) wykonanie i utrzymanie tymczasowego oznakowania i zabezpieczenia terenu robót w trakcie trwania 

prac  
d) demontaż tymczasowego oznakowania i zabezpieczenia terenu robót po zakończeniu prac 
e) oczyszczenie podłoża  
f) przedznakowanie 
g) naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię drogi o kształtach i wymiarach zgodnych z dokumentacją 

wykonawczą oraz z załącznikiem nr 1 ÷ 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 
r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.   

h) ochrona naniesionych znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót 
i) przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych specyfikacją 
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D - 07.02.02 – kod CPV 45233290-8 
 

SŁUPKI  PROWADZĄCE  HEKTOMETROWE 

WSTĘP 

Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z ustawianiem słupków  prowadzących. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robót. 

Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawianiem wzdłuż 
drogi następujących urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego urządzeń optycznego prowadzenia ruchu w 
postaci słupków prowadzących , 

 Określenia podstawowe 

 Słupek prowadzący (U-1) - urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, służące do optycznego prowadzenia 
ruchu, mające na celu ułatwienie kierującym, szczególnie w porze nocnej i w trudnych warunkach 
atmosferycznych, orientacji co do szerokości drogi, jej przebiegu w planie oraz na łukach poziomych. 

MATERIAŁY 

Słupki prowadzące 

Rodzaje materiałów na słupki prowadzące 

Materiałami stosowanymi przy ustawianiu słupków prowadzących są: 
− słupki prowadzące z tworzyw sztucznych, 
− elementy odblaskowe, 

Wymagania ogólne dla słupków prowadzących 

Typ słupka prowadzącego (U-1a, ) powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 
września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru 
nad tym zarządzaniem , Załącznik nr 1-4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w 
sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.   
Słupki prowadzące powinny mieć w przekroju kształt trapezu o wymiarach podanych załączniku. Wysokość 
słupka prowadzącego powinna wynosić około: 
− 150 cm dla słupka U-1a umocowanego w gruncie, 
− 100 cm dla słupka U-1a przymocowanego na powierzchni pobocza, 
−  40 cm dla słupka U-1b umieszczonego nad barierą ochronną. 
Na słupkach powinny być umieszczone elementy odblaskowe prostokątne lub równoległoboczne o szerokości 4 
cm i wysokości 20 cm barwy czerwonej po stronie czołowej słupka i barwy białej po stronie tylnej w stosunku 
do nadjeżdżającego pojazdu.  

Słupki prowadzące z tworzyw sztucznych 

Słupki prowadzące mogą być wykonywane z tworzyw sztucznych, jak polichlorek winylu, polietylen, 
kopolimery itp.  Wymagania co do zachowania się słupka w czasie kolizji (najechania samochodu na słupek) 
powinny być określone w dokumentacji projektowej lub SST, przy czym słupek, w zależności od materiału 
użytego do jego produkcji, może być, np.: 

− sztywny, z odchyleniem od pionu do 20 % z tym, że słupek po odchyleniu można kilkakrotnie ręcznie 
wyprostować, a potem złamie się, 

Barwa słupków prowadzących z tworzyw sztucznych powinna być biała, bez smug i przebarwień według wzoru 
podanego w Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzaniem , Załącznik nr 1-4 do 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych 
dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
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umieszczania na drogach.  Powierzchnia słupków prowadzących powinna być czysta, gładka, pozbawiona rys, 
pęcherzy i wgłębień. Żąda się, aby słupek prowadzący z tworzywa sztucznego, przewidziany do umocowania w 
gruncie, miał w swojej dolnej części otwór do umieszczenia przetyczki stalowej  lub  z  tworzywa  sztucznego o 
średnicy  od 15 do 20 mm i długości od 20 do 30 cm, utrudniający wyciągnięcie słupka z gruntu. Dopuszcza się 
następujące tolerancje wymiarów słupka prowadzącego: wymiary przekroju poprzecznego ± 1 mm, grubość 
ścianki min. 3 mm, tolerancja grubości ścianki ± 0,5 mm. Słupki prowadzące z tworzywa sztucznego powinny 
mieć aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. Słupki prowadzące z tworzywa sztucznego 
należy składować w położeniu poziomym, na płaskim i równym podłożu w przygotowanych boksach. Wysokość 
składowania nie może przekraczać 2 m. Zaleca się przechowywać słupki pod zadaszeniem w celu utrzymania 
ich w czystości. 

Elementy odblaskowe 

Elementy odblaskowe mogą być stosowane w postaci: 
− elementów pryzmatycznych z tworzyw sztucznych, 
− folii odblaskowych do przyklejania na słupku.  
Elementy odblaskowe sprowadzane osobno (nie przytwierdzone do słupków) powinny być składowane w 
pojemnikach producenta, w pomieszczeniach suchych, w warunkach zabezpieczających je przed zabrudzeniem, 
uszkodzeniem i przemieszaniem. 

SPRZĘT 

Wykonawca  przystępujący  do  ustawiania słupków  prowadzących powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu, w zależności od sposobu mocowania słupków: 
− szpadli,  
− wiertnic do wykonywania dołów pod słupki, 
− drobnego sprzętu pomocniczego do montażu, 
− sprzętu do załadunku i wyładunku słupków, 
− małych betoniarek przewoźnych. 

TRANSPORT 

Transport materiałów 

Transport materiałów z tworzyw sztucznych (słupków prowadzących ) może być dokonany dowolnym środkiem 
transportu, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Drobne materiały, jak folie samoprzylepne, 
elementy odblaskowe, farby itd. należy przewozić w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniem. 

WYKONANIE ROBÓT 

Ustawienie słupków  

Wykonanie wykopów pod słupki 

Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć lokalizację słupka na podstawie dokumentacji projektowej, 
ST, przy uwzględnieniu postanowień Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w 
sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym 
zarządzaniem , Załącznik nr 1-4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.  Doły pod słupki mocowane na powierzchni pobocza 
gruntowego należy dostosować do konstrukcji mocującej słupki. Doły można wykonywać ręcznie, wiertnicą lub 
innym sposobem zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 Osadzenie słupków 

Osadzenie dostarczonych gotowych słupków w wykonanych uprzednio otworach (dołach) powinno 
uwzględniać: 
− właściwe ustawienie słupka, zgodne z postanowieniami Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 

września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania 
nadzoru nad tym zarządzaniem , Załącznik nr 1-4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 
2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.  „, 

− zachowanie ściśle pionowej pozycji słupka, 
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− wypełnienie otworu gruntem, przy czym wskaźnik zagęszczenia nie powinien być mniejszy niż 0,95 według 
normalnej metody Proctora; przy słupkach betonowych dopuszcza się wypełnienie otworu piaskiem 
stabilizowanym cementem (od 40 do 50 kg cementu na 1 m3 piasku) lub mieszanką betonową klasy B 15, 
odpowiadającą wymaganiom PN-B-06250. 

 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego: 
− aprobaty techniczne na materiały, 
− świadectwo jakości lub deklarację zgodności, wydane przez producenta materiałów. 

Badania w czasie wykonywania robót 

Badania materiałów w czasie wykonywania robót 

Wszystkie materiały dostarczone do wykonania robót powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu 
i jego wymiarów, odpowiadających ustaleniom ST w liczbie 5 z wybranych losowo elementów w każdej 
dostarczanej partii wyrobów. 

Kontrola w czasie wykonywania robót 

W czasie wykonywania robót należy zbadać: 
− zgodność ustawienia słupka, 
− zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 
− prawidłowość osadzenia słupków w dołach lub na powierzchniach poboczy,  

OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową ustawienia słupków prowadzących jest szt. (sztuka). 

ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 sztuki ustawienia słupka prowadzącego obejmuje: 
− prace pomiarowe przy lokalizacji słupka, 
− roboty przygotowawcze, 
− zakup gotowych kompletnych materiałów lub z własnym uzupełnieniem malowania, przyklejenia folii itp., 
− dostarczenie materiałów na miejsce wykonania, 
− wykonanie dołów, 
− osadzenie słupków, z wypełnieniem otworu, 
− przeprowadzenie badań kontrolnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− uporządkowanie terenu robót. 


