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D-01.02.04 

 

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW   

WSTĘP 

Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

z rozbiórką istniejącej jezdni o nawierzchni z mas mineralno – bitumicznych w ramach realizacji zadania pn. 

„Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Szczecińskiej w Kobylance”. 

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 rozbiórką  

- cięcie nawierzchni jezdni wykonanej z mas mineralno – bitumicznych o grubości do 12,0 cm wzdłuż linii 

rozbiórki – w ilości zgodnie z dostarczonym przedmiarem robót,  

- rozebranie nawierzchni z masy mineralno – bitumicznej o średniej grubości do 12,0 cm – w ilości zgodnie z 

dostarczonym przedmiarem robót,  

- rozebranie podbudowy z kamienia polnego nieobrobionego o grubości do 20,0 cm – w ilości zgodnie z 

dostarczonym przedmiarem robót,  

MATERIAŁY 

Nie występują. 

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, 

− frezarki do nawierzchni 

 

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 

Rozbiórka wyżej wymienionych elementów powinna być przeprowadzona bez powodowania zbędnych 

uszkodzeń, należy szczególnie zwrócić na to uwagę w przypadku prowadzenia rozbiórki w sąsiedztwie jezdni na 

odcinkach bezpośrednio przyległych do przejścia. Rozbiórkę należy prowadzić w taki sposób aby nie uszkodzić 

istniejącej infrastruktury oraz nawierzchni utwardzonych nie przewidzianych do rozbiórki. Powstały w wyniku 
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rozbiórki gruz oraz resztki podsypki, zaprawy, kamienia Wykonawca załaduje  i wywiezie do miejsca, które sam 

sobie zapewni.  W projekcie projektant nie przewiduje do ponownego wykorzystania elementów pochodzących 

z wcześniejszej rozbiórki. Jednakże Zamawiający może zastrzec sobie pozostawienie  elementów pochodzących 

z rozbiórki w miejscu budowy, w takim przypadku Wykonawca jest obowiązany złożyć w stosy wskazane 

elementy w obrębie terenu budowy. Doły po usuniętych elementach znajdujące się  w miejscach, gdzie zgodnie 

z dokumentacją projektową będą wykonywane wykopy, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W 

szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły, w miejscach gdzie nie przewiduje 

się wykonania wykopów drogowych, 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.  

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia resztek przedmiotowych 

elementów, gruzu, podsypki, zaprawy, kamieni i bloków oraz sprawdzeniu ewentualnych uszkodzeń 

pozostawionej części jezdni na odcinkach przyległych do placu budowy. W przypadku wystąpienia uszkodzeń 

elementów nieprzewidzianych do rozbiórki Wykonawca dokona ich naprawy bez dodatkowej zapłaty lub też 

naprawa zostanie dokonana na koszt Wykonawcy robót. 

OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów jest: 

− dla nawierzchni  - m2  

     (metr kwadratowy powierzchni konstrukcji nawierzchni ), 

− dla podbudowy  - m2  

     (metr kwadratowy powierzchni konstrukcji podbudowy wraz z podsypką ), 

 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania robót obejmuje: 

 

a) dla rozbiórki warstw nawierzchni : 

− oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót  

− wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 

− rozkucie i zerwanie nawierzchni, podsypki, 

− załadunek i wywiezienie gruzu z rozbiórki do miejsca, które wykonawca sam sobie zapewni  

− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

− ewentualne posortowanie i ułożenie w stosy w miejscu budowy elementów zastrzeżonych przez Inwestora do 

pozostawienia   

 

b) dla rozbiórki warstw podbudowy : 

− oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót  

− wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 

− rozkucie i zerwanie podbudowy wraz z podsypką, 

− załadunek i wywiezienie gruzu z rozbiórki do miejsca, które wykonawca sam sobie zapewni  

− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

− ewentualne posortowanie i ułożenie w stosy w miejscu budowy elementów zastrzeżonych przez Inwestora do 

pozostawienia   

PRZEPISY ZWIĄZANE 

− Norma BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 

 

 

 



 5 

D-01.02.01 

 

USUNIĘCIE PNI DRZEW 

WSTĘP 

Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

z wykarczowaniem pni drzew w ramach realizacji zadania pn. „Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych 

w ciągu ulicy Szczecińskiej w Kobylance”.  

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 wykarczowaniem pni 

drzew wcześniej wyciętych przez Zamawiającego w ilości zgodnie z dostarczonym przedmiarem robót.   

MATERIAŁY 

Nie występują. 

SPRZĘT 

Sprzęt do usuwania pni drzew 

Do wykonywania robót związanych z karczowaniem po wycince korzeni drzew należy stosować:  

− piły mechaniczne 

− specjalne maszyny przeznaczone do karczowania, 

− koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem  

− frezarki pni. 

 TRANSPORT 

 Transport pni i karpiny 

Pnie, karpinę należy przewozić transportem samochodowym.  

WYKONANIE ROBÓT 

Zasady oczyszczania terenu z pni drzew 

Roboty związane z usunięciem pni drzew obejmują wycięcie i wykarczowanie, złożenie w stosy materiału 

mającego wartość opałową w miejscu budowy. Pnie oraz korzenie nie nadające się do użytku Wykonawca 

wywiezie i zutylizuje w miejscu, które sam sobie zapewni. Doły po wykarczowaniu należy zasypać materiałem 

zasypowym wraz z zagęszczeniem adekwatnym jak dla nasypów. Teren robót po ich zakończeniu należy 

oczyścić z pozostałości, splantować oraz wyrównać. Teren pod budowę w pasie robót ziemnych, w miejscach 

dokopów i w innych miejscach wskazanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  powinien być 

oczyszczony z krzaków. Roślinność istniejąca a nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę 

zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub 

zniszczona przez Wykonawcę, to zostanie ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany 

przez Wójta Kobylanki.  Karczowanie pni należy prowadzić w taki sposób, aby nie doszło do uszkodzenia 

istniejącego podziemnego uzbrojenia terenu. W przypadku uszkodzenia sieci uzbrojenia terenu  naprawa 

uszkodzeń zostanie wykonana na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy robót. Projektant nie przewiduje aby w 

wyniku prowadzonych prac uzyskano materiał opałowy lub użytkowy.  

Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa    

i odpowiednich przepisów. Sposób oraz miejsce utylizacji, wszelkich pozostałości po wycince i wykarczowaniu 

krzewów Wykonawca zapewni sobie sam.  

 

UWAGI: 
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1. Niedopuszczalnym jest spalanie na miejscu budowy pozostałości po wykarczowanych pniach drzew. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola robót przy usuwaniu pni drzew   

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania 

korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać odpowiednie wymagania 

określone w specyfikacji technicznej jak dla podbudowy.  

OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem pni drzew jest – szt. wykarczowanego pnia drzewa. 

ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych pniach, 

przed ich zasypaniem. 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostki obmiarowej 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych  

Cena wykonania robót obejmuje: 

− wywiezienie pni, karpiny, gałęzi do miejsc które Wykonawca sam sobie zapewni lub ich utylizacji,  

− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

PRZEPISY ZWIĄZANE 

− Ustawa z dnia 26 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
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D-04.02.01 

 

WARSTWA  ODSĄCZAJĄCA   

 WSTĘP 

Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

z wykonywaniem warstwy odsączającej z kruszywa o współczynniku filtracji k  8 m/dobę o grubości                       

po zagęszczeniu 15 cm pod konstrukcje chodnika, przejścia oraz ławy krawężnikowe w ramach realizacji 

zadania pn. „Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Szczecińskiej w Kobylance”.  

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 wykonaniem 

warstwy odsączającej o grubości 15 cm stanowiącej część podbudowy  pod konstrukcję chodnika, wyniesionego 

przejścia oraz ławy krawężnika – w ilości zgodnie z dostarczonym przedmiarem robót.  

MATERIAŁY 

Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: 

− piaski. 

Wymagania dla materiału  

Kruszywo do wykonania warstwy odsączającej powinny spełniać następujące warunki: 

a) szczelności, określony zależnością: 

15

85
5

D

d
  

gdzie: 

D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odsączającej 

d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 

Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstwy odsączającej warunek szczelności musi być spełniony, 

gdyż  warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 

 

b) zagęszczalności, określony zależnością: 

U
d

d
= 

60

10

5  

gdzie: 

U - wskaźnik różnoziarnistości, 

d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 

d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 

 Piasek stosowany do wykonywania warstwy odsączającej powinien spełniać wymagania normy PN-B-11113  

dla gatunku 1 i 2.  

Składowanie materiałów 

Kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu 

na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć 

kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu 

składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odsączającej  powinien wykazać się możliwością korzystania                      

z następującego sprzętu: 

− mini koparki lub koparki podsiębiernej, 
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− sprzętu ręcznego typu, szpadle, łomy , kilofy, 

− płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

TRANSPORT 

 Transport kruszywa 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Ponadto 

materiał można przewozić dowolnym środkiem transportu, wybór środka transportu zależy od wykonawcy robót 

pod warunkiem iż będzie przestrzegał w trakcie transportu przepisów ruchu drogowego, sanitarnych,                             

o utrzymaniu czystości i porządku oraz ochronie przyrody. 

 WYKONANIE ROBÓT 

 Przygotowanie podłoża 

Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w ST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem                   

i zagęszczaniem podłoża”. Warstwy odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie 

ich zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub 

szpilki powinny być ustawione w osi i w rzędach równoległych do osi , lub w inny sposób zaakceptowany przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie 

sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

 Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z zachowaniem 

wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna 

być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. Dokumentacja projektowa przewiduje 

wykonanie warstwy odsączającej o grubości 15 cm w związku z tym wbudowanie kruszywa należy wykonać 

jednowarstwowo. W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem 

wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu 

warstwy odsączającej należy przystąpić do jej zagęszczania. Zagęszczanie powierzchni o jednostronnym spadku 

należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w 

kierunku jej górnej krawędzi. Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być 

wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do 

otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odsączająca powinna być 

zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zagęszczanie należy kontynuować do 

osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego  od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej 

według PN-B-04481. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą 

uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia 

należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia 

warstwy. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność 

kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej 

wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy 

osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności 

optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 

Utrzymanie warstwy odsączającej  

Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane                        

w dobrym stanie. Dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni. 

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania 

robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.  

Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia warstwy 

odsączającej podaje tablica. 
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Tablica. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej  

Lp. Wyszczególnienie badań 

i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 

badań            i pomiarów 

1 Szerokość warstwy w 3 miejscach 

2 Równość podłużna w 3 miejscach 

3 Równość poprzeczna 
w 3 miejscach 

4 Spadki poprzeczne 
w 3 miejscach 

5 Rzędne wysokościowe 
w 3 miejscach 

6 Ukształtowanie osi w planie w 3 miejscach 

7 Grubość warstwy w 3 miejscach 

8 Zagęszczenie w 3 miejscach 

 Szerokość warstwy 

Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 

Równość warstwy 

Nierówności podłużne warstwy odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 . 

Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

 

Nierówności poprzeczne warstwy odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-

04.  Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową z tolerancją  0,5%. 

Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać      

+1 cm i -2 cm. 

Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 cm.  

Grubość warstwy 

Grubość warstwy powinna wynosić 15 cm z tolerancją +1 cm, -2 cm. Na wszystkich powierzchniach wadliwych 

pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co 

najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne 

zagęszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 

pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 

 

Zagęszczenie warstwy 

 

Wskaźnik zagęszczenia warstwy odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy od 1. 

Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to 

wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-

02, nie powinna być większa od 2,2. 

Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych powinny być 

naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie 

nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odsączającej o grubości po zagęszczeniu 15 cm. 
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ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową jeżeli wszystkie pomiary i badania                   

z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej obejmuje: 

− prace pomiarowe, 

− dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i jakości 

określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 

− wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 

− zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 

− utrzymanie warstwy. 
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D-04.06.01 

 

PODBUDOWA  Z BETONU 

WSTĘP 

Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

z wykonywaniem podbudowy zasadniczej o grubości 25,0 cm z betonu C 16/20 pod nawierzchnię wyniesionego 

przejścia w ramach realizacji zadania pn. „Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu ulicy 

Szczecińskiej w Kobylance”.  

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 zastosowaniem 

betonu cementowego C 16/20. Podbudowę z betonu wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w 

dokumentacji projektowej, jako podbudowę zasadniczą pod nawierzchnię.  

 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów - dla wszystkich materiałów użytych do wykonania  betonu  C 16/20. 

Zamawiający nie dopuszcza wykonywania betonu na miejscu, beton C 16/20  należy zastosować jako beton 

towarowy wytworzony przez wytwórnię betonu, która wraz ze sprzedażą betonu dołączy deklaracje właściwości 

użytkowych lub dokument równoważny. W przypadku, gdy jakość zastosowanego betonu budzi wątpliwości 

Inspektora nadzoru inwestorskiego dokonane zostaną na koszt Wykonawcy robót badania laboratoryjne, które 

mają wykazać jego przydatność do robót. Projektant nie dopuszcza wykonywania mieszanki betonowej na 

miejscu sposobem gospodarczym.    

Materiały do pielęgnacji podbudowy z betonu 

Do pielęgnacji podbudowy  betonowej należy stosowane: 

− piasek z polewaniem wodą 

SPRZĘT 

Sprzęt do wykonywania podbudów  

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy powinien wykazać się możliwością korzystania                         

z następującego sprzętu: 

− alternatywnie przewoźnych zbiorników na wodę, 
− zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych,  
− betonowozów. 

TRANSPORT 

 Transport materiałów 

Transport betonu winien odbywać się betonowozami. Woda może być dostarczana wodociągiem lub 

przewoźnymi zbiornikami wody. 

WYKONANIE ROBÓT 

 Warunki przystąpienia do robót 

Podbudowa z betonu nie może być wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadła poniżej 5oC oraz 

wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać produkcji mieszanki 

betonowej, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 2oC w czasie 

najbliższych 7 dni. 
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Przygotowanie podłoża 

Podłoże gruntowe pod podbudowę powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi                         

w ST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Podbudowę z  betonu należy 

układać na wilgotnym podłożu. Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być 

wcześniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę, zgodnie                       

z wymaganiami ST D-01.01.00 „Odtworzenie trasy w terenie”. Jeżeli warstwa betonu ma być układana                        

w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy należy ustawić na podłożu prowadnice w taki sposób, aby 

wyznaczały one ściśle linie krawędzi podbudowy według dokumentacji projektowej. Wysokość prowadnic 

powinna odpowiadać grubości warstwy mieszanki betonowej w stanie niezagęszczonym. Prowadnice powinny 

być ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich przesuwanie się pod wpływem oddziaływania maszyn 

użytych do wykonania warstwy podbudowy. 

 Wytwarzanie mieszanki betonowej 

Mieszankę betonu C 16/20 o ściśle określonym uziarnieniu, zawartości cementu i wilgotności optymalnej należy 

wytwarzać w profesjonalnych wytwórniach betonu towarowego, gwarantujących otrzymanie jednorodnej 

mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na  miejsce wbudowania, w 

sposób zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem. 

 Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki betonowej 

Przy układaniu mieszanki betonowej konieczne jest stosowanie prowadnic. Podbudowę  z betonu C 16/20 o 

grubości 25,0 cm po zagęszczeniu wykonuje się jako jednowarstwową. Natychmiast po rozłożeniu i 

wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna 

mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. Zagęszczanie podbudów powinno rozpocząć się od 

niżej położonej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę wyżej 

położonej krawędzi podbudowy. Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i 

podobne wady, powinny być natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie 

wykonanych na pełną głębokość i wbudowanie nowej mieszanki albo przez ścięcie nadmiaru, wyrównanie i 

zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity 

wygląd. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,00 

określonego według normalnej metody Proctora. Zagęszczenie powinno być zakończone przed rozpoczęciem 

czasu wiązania cementu. Wilgotność mieszanki betonowej podczas zagęszczania powinna być równa 

wilgotności optymalnej z tolerancją + 10% i - 20% jej wartości. Wykonawca powinien tak organizować roboty, 

aby unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie podbudowy na całej szerokości koryta. Jeżeli w 

dolnej warstwie podbudowy występują spoiny robocze, to spoiny w górnej warstwie podbudowy powinny być 

względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej. W 

początkowej fazie twardnienia betonu zaleca się wycięcie szczelin pozornych na głębokość około 1/3 jej 

grubości. Szerokość naciętych szczelin pozornych powinna wynosić od 3 do 5 mm. Szczeliny te należy wyciąć 

tak, aby cała powierzchnia podbudowy była podzielona na kwadratowe lub prostokątne płyty. Stosunek długości 

płyt do ich szerokości powinien być nie większy niż od 1,5 do 1,0. W przypadku przekroczenia górnej granicy 

siedmiodniowej wytrzymałości i spodziewanego przekroczenia dwudziestoośmiodniowej wytrzymałości na 

ściskanie betonu, wycięcie szczelin pozornych jest konieczne. 

Pielęgnacja podbudowy 

Podbudowa z betonu powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana pielęgnacji. Pielęgnacja powinna być 

przeprowadzona według następującego sposobu: 

- przykrycie warstwą piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni. Inne sposoby 

pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie   

w okresie 7 dni pielęgnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany może odbywać się wyłącznie za zgodą 

Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być chroniona przed uszkodzeniami. 

Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora nadzoru inwestorskiego, gotową podbudowę                 

do ruchu budowlanego, to powinien naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, 

na własny koszt. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy, uszkodzonej 

wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu i mróz. Wykonawca jest 

zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli wystąpi możliwość 

uszkodzenia podbudowy. 
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KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić czy użyty do podbudowy beton posiada 

stosowną deklarację właściwości użytkowych lub dokument równoważny.  

Badania w czasie robót 

Zagęszczenie podbudowy z  betonu 

Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,00, 

przy oznaczaniu zgodnie z normalną próbą Proctora. 

Grubość warstwy podbudowy 

Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu. Grubość warstwy nie może różnić się od 

grubości projektowanej o więcej niż  1 cm.  

Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy z betonu 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje  tablica . 

Tablica . Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów wykonanej podbudowy z  betonu 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów 
Minimalna częstotliwość  

badań i  pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 1 raz  

2 Równość podłużna 
1 raz 

3 Równość poprzeczna 1 raz 

4 Spadki poprzeczne 1 raz 

5 Ukształtowanie osi w planie 1 raz 

6 Grubość podbudowy 
1 raz 

 Szerokość podbudowy 

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 

Równość podbudowy 

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04. 

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności podbudowy nie mogą 

przekraczać 9 mm.  

 Spadki poprzeczne podbudowy 

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją                          

 0,5 %. 

Ukształtowanie osi w planie 

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 cm.  

Grubość podbudowy 

Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż  1 cm, 

OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z betonu C  16/ 20 o grubości warstwy  

po zagęszczeniu 25,0 cm. 
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ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i wymaganiami jeżeli wszystkie pomiary i badania                   

z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z betonu obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót, 

− dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania, 

− dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń 

pomocniczych, 

− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, 

− pielęgnacja wykonanej warstwy 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Normy 

 

1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2. PN-EN 933-1 
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewania 

3. PN-EN 933-4 
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształtu 

ziarn. Wskaźnik kształtu 

4. PN-EN 1097-5 
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: 

Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

5. PN-EN 1097-6 
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: 

Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 

6. PN-EN 1367-1 
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych. Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

7. PN-EN 1744-1 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych 

8. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 

9. PN-EN 1097-2 
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody 

oznaczania odporności na rozdrabianie 

10. PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

11. PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane. Wymagania 

12. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

13. PN-EN 1008 

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu 

14. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

15. BN-EN 933-8 
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości 

drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego 

16. BN-64/8931-02 
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

17. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

18. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym 

19. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

20. PN-EN 13242+A1 
Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.  
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21 PN-EN 197-1: 2002  Cement. Część I: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku 

22 PN-EN 934-2: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i 

wymagania 

23 PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod 

nawierzchnię ulepszoną. Wymagania i badania 

 
Inne dokumenty 

 

24.   WT-4: 2010 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. 

25. „Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” załącznik do zarządzenia nr 31 

GDDKiA z dnia 16.06.2014 r. 

26. „Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych – Część 2. Załącznik”  

GDDKiA, Warszawa 1998r. 

27. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych,  

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999r. 
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D - 05.03.01 

 

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ  

WSTĘP 

Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonywaniem nawierzchni odcinków najazdowych wyniesionego przejścia dla pieszych z  

kostki kamiennej granitowej surowo łupanej 15/17 cm w ramach realizacji zadania pn. „Wykonanie 

wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Szczecińskiej w Kobylance”. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy przy realizacji robót 

związanych z ułożeniem nawierzchni odcinków najazdowych wyniesionego przejścia dla pieszych.  

Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 

utwardzenia powierzchni  z kostki kamiennej granitowej  surowo łupanej odmiany jasna średnioziarnista.     

MATERIAŁY 

Kostka kamienna 

Do wbudowania należy użyć kostki kamiennej granitowej surowo łupanej 15/17 cm odmiany jasna 

średnioziarnista.  Warunkiem dopuszczenia do zastosowania kostki kamiennej jest dostarczenie Zamawiającemu 

deklaracji  producent, iż dostarczona kostka kamienna granitowa odpowiada wszelkim wymaganiom normy PN-

EN 1342 „Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych”. Niezależnie od 

dostarczonej deklaracji struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.  

Warunkiem dopuszczenia do zastosowania kostki kamiennej jest spełnienie wymagań cech fizycznych i 

wytrzymałościowych określonych w poniższej tabeli. 

Tablica 1  Wymagania wobec kostki kamiennej granitowej ustalone w PN-EN 1342  

Lp. Cechy fizyczne i wytrzymałościowe Klasa I Badania według 

1 Wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrzno – 

suchym, MPa nie mniej niż 

160 PN-EN 1926:2007 

2 Ścieralność na tarczy Boehmego, w centymetrach, nie 

więcej niż 

0,2 PN-EN 14157:2005 

3 Nasiąkliwość wodą, w % nie więcej niż 0,5 PN-EN 13755:2008 

4 Odporność na zamrażanie całkowita PN-EN 12371:2002 

Spoina 

 Do wykonania spoin należy użyć gotową masę mineralną do fugowania nawierzchni z płyt i kostek kamiennych 

o właściwościach: 

- odporna na mróz i sól stosowaną przy odladzaniu 

- odporna na czyszczenie mechaniczne 

- odporna na czyszczenie strumieniem wody pod ciśnieniem 

- wytrzymałość na ściskanie ≥ 30 N/mm2 

- do spoin o szerokości od 5 mm do 30 mm . 

SPRZĘT 

Małe powierzchnie nawierzchni można wykonywać ręcznie. Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory 

płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. Do wyrównania podsypki należy stosować wibratory płytowe. 
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TRANSPORT 

Transport kostek kamiennych 

Kostki betonowe należy przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 

WYKONANIE ROBÓT 

Podsypka 

Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712 oraz cement portlandzki 

w proporcji 1 : 4. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić  5 cm. Podsypka powinna być zwilżona, 

zagęszczona i wyprofilowana. 

Układanie nawierzchni 

Kostkę układa się na podsypce cementowo – piaskowej 1 : 4 gr. 5,0 cm w taki sposób, aby szczeliny między 

kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety 

nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny 

należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych 

lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek stosuje się 

wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 

Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 

poprzecznym kształtek.  Do zagęszczania nawierzchni nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy 

uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin spoiną mineralną do 

nawierzchni drogowych nie wymaga pielęgnacji. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek  złożył deklaracje iż 

odpowiada wszelkim wymaganiom normy PN-EN 1342 „Kostka brukowa z kamienia naturalnego do 

zewnętrznych nawierzchni drogowych”. Niezależnie od przedłożenia deklaracji, Wykonawca powinien żądać od 

producenta wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie. Poza tym, przed przystąpieniem do robót 

Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań i wyniki badań przedstawia Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego do akceptacji. 

Badania w czasie robót 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową                          

i odpowiednimi ST. 

Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega                         

na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszą ST. 

Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu 

zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej ST: 

− pomierzenie szerokości spoin, 

− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

Nierówności podłużne i poprzeczne 

Nierówności podłużne i poprzeczne nawierzchni mierzone łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04 nie powinny 

przekraczać 0,8 cm. 

Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%. 
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Niweleta nawierzchni 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać                     

 1 cm. 

Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm. 

Grubość podsypki 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki tj. 5,0 cm nie powinny przekraczać  1,0 cm. 

Częstotliwość pomiarów 

Pomiary wyżej wymienionych cech geometrycznych przeprowadzić należy nie rzadziej niż 2 razy ( po 1 razie na 

każdy odcinek najazdowy ) oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inspektor nadzoru inwestorskiego. 

OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki kamiennej granitowej surowo 

łupanej odmiany jasna średnioziarnista.  

ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− przygotowanie podłoża, 

− wykonanie podsypki, 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− przygotowanie podłoża, 

− dostarczenie materiałów, 

− wykonanie podsypki, 

− ułożenie i ubicie kostki,  

− wypełnienie spoin, 

− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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OZNAKOWANIE  PIONOWE 

Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z ustawieniem znaków drogowych pionowych w ramach realizacji zadania pn. „Wykonanie 

wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Szczecińskiej w Kobylance”.  

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 dokumentacji technicznej. 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 wskazanej w dokumentacji 

projektowej.  

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 walcowane na gorąco wg PN-

H-74219.  Słupki do zamocowania znaków pionowych należy wykonać z rur stalowych 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.  

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 
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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 

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 m. Gdy tarcza znaku jest 
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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. 

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 
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strukturze gruntu rodzimego, grunt należy usunąć i miejsce wypełnić 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. 

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 JAKOŚCI 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.  

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: 
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− 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: 

- 1 ( szt. ) sztuka ustawionego i odebranego znaku, 

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 PŁATNOŚCI 

Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− wykonanie fundamentu 

− dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczej ( słupka ), 

− zamocowanie tarczy znaku, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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D - 07.01.01 

 

OZNAKOWANIE  POZIOME 

WSTĘP 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru oznakowania 

poziomego w ramach realizacji zadania pn. „Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu ulicy 

Szczecińskiej w Kobylance”.  

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 grubowarstwowego 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 grubowarstwowego 

Do oznakowania poziomego można stosować tylko materiały atestowane. 

Materiałami do znakowania grubowarstwowego powinny być masy chemoutwardzalne do natrysku lub ręcznego 

aplikowania nakładane warstwą grubości od 1 mm do 1,5 mm. Właściwości fizyczne materiałów do znakowania 

grubowarstwowego określa odpowiednia norma.  

Kulki szklane - materiał do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na oznakowanie wykonane materiałami 

w stanie ciekłym, w celu uzyskania widzialności oznakowania w nocy. 

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. 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: 

-      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. 
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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 grubowarstwowego 

Materiałami do znakowania grubowarstwowego powinny być masy chemoutwardzalne do natrysku lub ręcznej 

aplikacji nakładane warstwą grubości od 1,0 mm do 1,5 mm.  Masy chemoutwardzalne powinny być 

substancjami nie zawierającymi rozpuszczalników, dostarczanymi w postaci ciekłej. Przy stosowaniu powinny 

dać się aplikować ręcznie lub maszynowo. Właściwości fizyczne materiałów do znakowania grubowarstwowego 

i wykonanych z nich elementów prefabrykowanych 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 40°C. 

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%. 

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 
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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 grubowarstwowymi 

Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku ich braku lub 

niepełnych danych zgodne z poniższymi wskazaniami. Materiał znakujący należy nakładać równomierną 

warstwą o grubości ustalonej w specyfikacji, 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 materiału zużyta w czasie prac, określona przez średnie zużycie na metr 

kwadratowy, nie może się różnić od ilości ustalonej, więcej niż o 20%. W przypadku mniejszych prac, wielkość, 

wydajność i jakość sprzętu należy dostosować do ich zakresu i rozmiaru.  

W przypadku konieczności usunięcia istniejącego oznakowania poziomego, czynność tę należy wykonać jak 

najmniej uszkadzając nawierzchnię. Zaleca się wykonywać usuwanie oznakowania grubowarstwowego, metodą 

frezowania, śrutowania, piaskowania. Środki zastosowane do usunięcia oznakowania nie mogą wpływać 

ujemnie na przyczepność nowego oznakowania do podłoża, na jego szorstkość, trwałość oraz na właściwości 

podłoża. Materiały pozostałe po usunięciu oznakowania należy usunąć z drogi tak, aby nie zanieczyszczały 

środowiska, w miejsce zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

KONTROLA JAKOŚCI 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, 

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 , wg POD-97. Wartość współczynnika  powinna wynosić dla oznakowania świeżego, barwy: 

– białej, co najmniej 0,60, 

– żółtej, co najmniej 0,40. 

Wartość współczynnika  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: 
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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, 

 Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania używanego grubowarstwowego barwy: 

– białej, po 12 miesiącach eksploatacji, co najmniej 100 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: 

– 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 grubowarstwowego co najwyżej 5 mm 

 

Badania wykonania znakowania poziomego z materiału grubowarstwowego  

Wykonawca wykonując znakowanie poziome z materiału grubowarstwowego przeprowadza przed rozpoczęciem 

każdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, lub zgodnie z ustaleniem 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 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, 
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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 

   

Lp. Rodzaj wymagania Jednostka  wartość 

1 Zawartość składników lotnych w 

materiałach do znakowania 

- rozpuszczalników organicznych 

- rozpuszczalników aromatycznych 

- benzenu i rozpuszczalników    

   Chlorowanych 

 

 

% (m/m) 

% (m/m) 

% (m/m) 

 

 

 2 

- 

0 

2 Współczynnik załamania światła kulek 

szklanych 
współcz.  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 

4 Współczynnik luminancji  dla 

oznakowania świeżego barwy 

- białej 

- żółtej 

 

 

współcz.  

współcz.  

 

 

 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 

6 Szorstkość oznakowania 

- świeżego 

- używanego (po 3 mies.) 

wskaźnik 

SRT 

SRT 

 

 50 

 45 

7 Trwałość oznakowania wykonanego: 

- farbami wodorozcieńczalnymi 

- pozostałymi materiałami 

 

wskaźnik 

wskaźnik 

 

 5 

 6 

8 Czas schnięcia materiału na nawierzchni h  2 

9 Grubość oznakowania nad powierzchnią 

nawierzchni 

- bez mikrokulek szklanych 

- z mikrokulkami szklanymi 

 

 

m 

mm 

 

 

- 

 5 

10 Okres stałości właściwości materiałów 

do znakowania przy składowaniu 
miesięcy  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 
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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 grubowarstwowego. 

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 zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, w zależności od przyjętego sposobu wykonania robót, może 

być dokonany po: 

– oczyszczeniu powierzchni nawierzchni, 

– przedznakowaniu, 

– 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. Określa się okres gwarancyjny dla oznakowania 

grubowarstwowego 24 miesiące.  

PODSTAWA PŁATNOŚCI 

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 

 


