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1. Wst�p

1.1. Przedmiot STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D-M.00.00.00 

„Wymagania Ogólne” odnosi si� do wymaga� wspólnych dla poszczególnych wymaga�

technicznych dotycz�cych wykonania i odbioru robót, które zostan� wykonane w zwi�zku 

z zmian� organizacji ruch na: ulicy Sianowskiej, Sienkiewicza, Staroł�ckiej, Zwierzynieckiej, 

skrzy�owaniu ulic Libelta-Noskowskiego, Dolna Wilda-Hetma�ska, Dolna Wilda-Krzy�owa, 

oraz wje�dzie do Ogrodu Botanicznego na ulicy D�browskiego 

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowi cz���
Dokumentów Przetargowych oraz Kontraktowych i nale�y j� stosowa� w zlecaniu i wykonaniu 
Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót obj�tych STWIORB

D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg 
D.07.01.01 Oznakowanie poziome 
D.07.02.01 Oznakowanie pionowe 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
U�yte w STWIORB wymienione poni�ej okre�lenia nale�y rozumie� w ka�dym przypadku 
nast�puj�co: 
1.4.1.   Budowla drogowa - obiekt budowlany, nieb�d�cy budynkiem, stanowi�cy cało��
techniczno-u�ytkow� (drog�) albo jego cz��� stanowi�ca odr�bny element konstrukcyjny lub 
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, w�zeł) 

1.4.2.     Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni�ty od jezdni, przeznaczony do 
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony. 

1.4.3.     Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urz�dzeniami technicznymi zwi�zanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.4.   Droga tymczasowa (monta�owa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 
ruchu pojazdów obsługuj�cych zadanie budowlane na czas jego wykonania, 
przewidziana do usuni�cia po jego zako�czeniu. 

1.4.5.   Dziennik Budowy - opatrzony piecz�ci� Zamawiaj�cego zeszyt, z ponumerowanymi  
stronami, słu��cy do notowania wydarze� zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania polece�  
i innej korespondencji technicznej pomi�dzy In�ynierem, Wykonawc� i projektantem. 

1.4.6. Jezdnia - cz��� korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
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1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc�, upowa�niona do 
kierowania Robotami i do wyst�powania w jego imieniu w sprawach realizacji 
Kontraktu. W przypadku robót na zgłoszenie Kierownik Budowy nie jest wymagany. 

1.4.8. Kierownik projektu - osoba wyznaczona przez Zamawiaj�cego, wymieniona 
w dokumentach kontraktowych odpowiedzialna za administrowaniem Kontraktem. 

1.4.9. In�ynier - osoba wymieniona w dokumentach kontraktowych, która na zlecenie 
Zamawiaj�cego z pomoc� członków swojego zespołu o �ci�le oddelegowanych 
uprawnieniach zarz�dza oraz sprawuje nadzór nad wykonywaniem prac budowlanych 
oraz post�pem rzeczowo-finansowym, zgodnie z ustaw� Prawo Budowlane 
i warunkami kontraktowymi. 

1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego 
postoju i pasami dziel�cymi jezdnie. 

1.4.11.   Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 
poł�czenia. 

1.4.12.  Korpus drogowy - nasyp lub ta cz��� wykopu, która jest ograniczona koron� drogi 
i skarpami rowów. 

1.4.13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu uło�enia w nim 
konstrukcji nawierzchni.

1.4.14.  Ksi��ka Obmiarów - akceptowany przez In�yniera zeszyt z ponumerowanymi stronami 
słu��cy do wpisywania przez Wykonawc� obmiaru dokonywanych Robót  
w formie wylicze�, szkiców i ew. dodatkowych zał�czników. Wpisy w Ksi��ce 
Obmiarów podlegaj� potwierdzeniu przez In�yniera.  

1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiaj�cego, niezb�dne do przeprowadzenia wszelkich bada� i prób zwi�zanych 
z ocen� jako�ci wyrobów, materiałów oraz Robót.

1.4.16.   Materiały - wszelkie tworzywa nie b�d�ce wyrobami budowlanymi niezb�dne do    
             wykonania Robót, zgodne z Dokumentacj� Projektow� i Specyfikacjami  
        Technicznymi, zaakceptowane przez In�yniera.  

1.4.17. Wyroby budowlane – rzeczy ruchome bez wzgl�du na stopie� ich przetworzenia 
przeznaczone do obrotu, wytworzone w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzone do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów 
do stosowania we wzajemnym poł�czeniu stanowi�cym integraln� cało�� u�ytkow� i 
maj�c� wpływ na spełnienie wymaga� podstawowych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 
1 ustawy Prawo Budowlane [1].  

1.4.18. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słu��cych do przejmowania i rozkładania 
obci��e� od ruchu na podło�e gruntowe i zapewniaj�cych dogodne warunki dla ruchu. 

a) Warstwa �cieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpo�rednio 
oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 
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b) Warstwa wi���ca - warstwa znajduj�ca si� mi�dzy warstw� �cieraln� a 
podbudow�, zapewniaj�ca lepsze rozło�enie napr��e� w nawierzchni i 
przekazywanie ich na podbudow�. 

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa słu��ca do wyrównania nierówno�ci 
podbudowy lub profilu istniej�cej nawierzchni. 

d) Podbudowa - dolna cz��� nawierzchni słu��ca do przenoszenia obci��e� od ruchu 
na podło�e. Podbudowa mo�e składa� si� z podbudowy zasadniczej i podbudowy 
pomocniczej. 

e) Podbudowa zasadnicza - górna cz��� podbudowy spełniaj�ca funkcje no�ne  
w konstrukcji nawierzchni. Mo�e ona składa� si� z jednej lub dwóch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cz��� podbudowy spełniaj�ca, obok funkcji 
no�nych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i 
przenikaniem cz�stek podło�a. 

g) Warstwa odcinaj�ca - warstwa stosowana w celu uniemo�liwienia przenikania 
cz�stek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni le��cej powy�ej.  

h) Warstwa ods�czaj�ca - warstwa słu��ca do odprowadzenia wody przedostaj�cej 
si� do nawierzchni.

1.4.19. Niweleta - wysoko�ciowe i geometryczne rozwini�cie na płaszczy�nie pionowego 
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 

1.4.20. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana  
do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

1.4.21.  Odpowiednia (bliska) zgodno�
 - zgodno�� wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a je�li przedział tolerancji nie został okre�lony - z przeci�tnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

1.4.22. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczaj�cymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy mo�e równie�
obejmowa� teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urz�dze� chroni�cych 
ludzi i �rodowisko przed uci��liwo�ciami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.23. Pobocze - cz��� korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si�
pojazdów, umieszczenia urz�dze� bezpiecze�stwa ruchu i wykorzystywana do ruchu 
pieszych, słu��ca jednocze�nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.24. Podło�e - grunt rodzimy lub nasypowy, le��cy pod nawierzchni� do gł�boko�ci 
przemarzania. 

1.4.25. Podło�e ulepszone - górna warstwa podło�a, le��ca bezpo�rednio pod nawierzchni�, 
ulepszona w celu umo�liwienia przej�cia ruchu budowlanego i wła�ciwego wykonania 
nawierzchni. 
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1.4.26. Polecenie In�yniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez In�yniera, w 
formie pisemnej, dotycz�ce sposobu realizacji Robót lub innych spraw zwi�zanych  
z prowadzeniem budowy. 

1.4.27.   Polecenie Kierownika Projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez   
Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotycz�ce sposobu realizacji Robót lub 
innych spraw zwi�zanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.28. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b�d�ca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 

1.4.29. Przedsi�wzi�cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego poł�czenia drogowego 
lub całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie  
i przekroju podłu�nym) istniej�cego poł�czenia

1.4.30. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkni�tej obudowy konstrukcyjnej, 
słu��ce do przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub 
dla ruchu kołowego, pieszego. 

1.4.31. Przeszkoda naturalna - element �rodowiska naturalnego, stanowi�cy utrudnienie  
w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

1.4.32.  Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowi�ce utrudnienie w realizacji zadania   
        budowlanego, na przykład droga, kolej, ruroci�g itp. 

1.4.33   Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz��� Dokumentacji Projektowej, która 
wskazuje lokalizacj�, charakterystyk� i wymiary obiektu b�d�cego przedmiotem Robót. 

1.4.34. Rekultywacja - Roboty maj�ce na celu uporz�dkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.35. Szeroko�
 u�ytkowa obiektu - szeroko�� jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla 
poszczególnych rodzajów ruchu oraz szeroko�� chodników mierzona w �wietle por�czy 
mostowych z wył�czeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielaj�cej ruch kołowy od 
ruchu pieszego. 

1.4.36.  �lepy Kosztorys - wykaz Robót z podaniem ich ilo�ci (przedmiar) w kolejno�ci 
technologicznej ich wykonania. 

1.4.37.    Zadanie budowlane - cz��� przedsi�wzi�cia budowlanego, stanowi�ca odr�bn� cało��
konstrukcyjn� lub technologiczn�, zdoln� do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno-u�ytkowych. 
Zadanie mo�e polega� na wykonywaniu Robót zwi�zanych z budow�, modernizacj�, 
utrzymaniem oraz ochron� budowli drogowej lub jej elementu. 

1.4.38.   Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz 
pocz�tkowy i ko�cowy punkt trasy. 
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1.4.39.     �wiadek punktu granicznego – słupek z betonu C20/25 (B 25) zbrojonego 4 pr�tami     
    d=10mm pomalowany na �ółto z wytłoczonym napisem PAS  DROGOWY. 
                Słupek o wymiarach: 
                  -przekrój poprzeczny: 12 x 10cm. 

   -długo�� 100cm (w tym 50cm wkopany w grunt)

1.4.40. Geodezyjne słupki graniczne- słupki betonowe C20/25 (B25) z krzy�em na górnej 
poprzecznej powierzchni stabilizowane w liniach granicznych pasa drogowego. 

1.4.41 Drzewo - to wieloletnia ro�lina o zdrewniałym p�dzie głównym (pniu) i p�dach 
bocznych (gał�ziach) tworz�cych koron�

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za ich zgodno��
z Dokumentacj� Projektow�, STWIORB i poleceniami In�yniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiaj�cy w terminie ustalonym w umowie przeka�e Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj�
i współrz�dne punktów głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz 
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety STWIORB. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno�� za ochron� przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

1.5.2. Dokumentacja Projektowa  

Dokumentacja Projektowa b�dzie zawiera� ni�ej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty: 
1.5.2.11.5.2.11.5.2.11.5.2.1 Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu 

Kontraktu: 

 Projekt budowlano-wykonawczy 

  
1.5.2.1.2   Bran�a elektryczna 

1.5.2.2.     Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawc�: 

Wykonawca we własnym zakresie opracuje nast�puj�c� dokumentacj� (ka�d� w 5 egz.):

− Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna obiektu; 

− Powykonawcza dokumentacja techniczna; 

− Projekt organizacji ruchu na czas budowy podczas wykonywania prac budowlanych; 

− Projekty organizacji robót; 
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Opracowanie i dostarczenie Rysunków przez Wykonawc obejmuje bez ogranicze :
(a) przygotowanie Rysunków zgodnie z wymaganiami prawa polskiego zawartymi 

w odpowiednich normach, wytycznych, kodeksach i przepisach; 

(b) uzyskanie wymaganych uzgodnie�, zezwole� i zatwierdze� odpowiednich władz 

i In�yniera; 

(c) powielanie Rysunków w ilo�ci jak okre�lono; 

(d) dostarczenie Rysunków In�ynierowi oraz odpowiednim władzom zgodnie 

z obowi�zuj�cymi zasadami; 

1.5.2.3. Do obowi�zków Wykonawcy nale�y równie� opracowanie dokumentacji:

(a) okre�laj�cej program gospodarowania odpadami w trakcie prowadzenia robót 
zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy o odpadach (Dz. U z 2007 r Nr 39, poz. 
251 z pó�niejszymi zmianami).  

(b) uzyskanie decyzji zatwierdzaj�cej program gospodarki odpadami, przed 
rozpocz�ciem robót rozbiórkowych. 

(c) sporz�dzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach 
gospodarowania wytworzonymi odpadami i zło�enie jej do wła�ciwego organu 
ochrony �rodowiska przed rozpocz�ciem robót rozbiórkowych, 

(d) wszelk� inn� dokumentacj� nie wymienion� powy�ej a konieczn� do wykonania 
robót w terminie. 

 Je�eli w trakcie wykonywania Robót, konieczne oka�e si� uzupełnienie rysunków, to 
Wykonawca wykona brakuj�ce rysunki oraz niezb�dne specyfikacje własnym staraniem i na 
koszt własny, oraz przedstawi je In�ynierowi do zatwierdzenia w ilo�ciach i terminie z nim 
uzgodnionym, nie pó�niej jednak ni� na 6 tygodni przed terminem rozpocz�cia Robót (wg 
harmonogramu). Wszelkie opó�nienia w powy�szym terminie s� jednoznaczne 
z opó�nieniami z winy Wykonawcy w terminach realizacji Robót. 

Wszystkie koszty zwi�zane z przygotowaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem w/w 
dokumentacji s� zawarte w Cenie Kontraktowej i nie b�d� podlegały odr�bnej zapłacie. 

  W/w Projekty musz� zosta� opracowane przez osoby z uprawnieniami, a ponadto 
uzgodnione z Zamawiaj�cym i zatwierdzone przez In�yniera oraz przekazane do uzgodnienia 
w 3 egzemplarzach w formie wydruku oraz elektronicznej na płycie CD. 

Wszelkie prawa autorskie do dokumentacji sporz�dzanej przez Wykonawc�
przechodz� na Zamawiaj�cego w najszerszym zakresie przewidzianym przez prawo polskie z 
chwil� przekazania tej dokumentacji do uzgodnienia. 

 Wykonawca, przed przyst�pieniem do robót zobowi�zany jest równie� do uzyskania 
decyzji zatwierdzaj�cej dla Projektu organizacji ruchu na czas budowy, przez wła�ciwe 
organy administracji zarz�dzaj�cej ruchem. 
 Wszelkie koszty wynikaj�ce z powy�szych wymaga� nie podlegaj� odr�bnej zapłacie 
i przyjmuje si�, �e s� wł�czone w cen� kontraktow� jak równie� wszelkie koszty robót 
wynikaj�ce z w/w projektów. Za wyj�tkiem sytuacji, gdy koszty te zostały uj�te w przedmiarze 
robót, jako wydzielone pozycje.
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1.5.2.4. Rysunki przedstawione przez Wykonawc�

 Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi 
w Kontrakcie, Wykonawca powinien dostarczy� wszystkie rysunki, dokumenty zezwolenia 
zwi�zane i inne dane potrzebne do wykonania robót oraz osi�gni�cia parametrów technicznych 
wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca mo�e składa� te informacje kolejno w cz��ciach, ale 
ka�da przedło�ona cz��� musi by� w dostatecznym stopniu kompletna by mogła by� sprawdzona 
i zatwierdzona przez upowa�nione jednostki niezale�ne od cało�ci projektu. Terminy 
przekazania powinny by� zgodne z p.1.5.2.1.  
 Wykonawca przed zło�eniem rysunków, dokumentacji i danych powinien skonsultowa� si�
z In�ynierem, ustali� wst�pnie przyjmowane rozwi�zania i terminy składania Dokumentacji 
(ewentualnie terminy składania poszczególnych cz��ci Dokumentacji oraz zawarto��
poszczególnych cz��ci). 
 Konsultacje wraz z ustaleniami spisanymi w formie notatki, powinny si� odby�, co najmniej 
7 dni przed dat� zło�enia w/w dokumentów.

1.5.2.5. Rysunki przyj�te przez In�yniera 

 In�ynier powinien sformułowa� komentarz i/lub zastrze�enia dotycz�ce rysunków, 
dokumentacji i danych przedstawionych przez Wykonawc�, w ci�gu 7 dni od daty ich 
otrzymania. Te komentarze lub zastrze�enia nale�y uwa�a� za przyj�te przez Wykonawc�, je�li 
w ci�gu 7 dni od daty otrzymania nie zgłosi zastrze�e� na pi�mie.  

1.5.2.6. Rysunki powykonawcze 

 Wykonawca powinien bezzwłocznie uzupełni� dokumentacj� oraz rysunki dostarczone 
In�ynierowi w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywania robót. Wykonawca 
powinien dostarczy� In�ynierowi rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie, 
w trzech egzemplarzach dla ka�dego uko�czonego odcinka robót, który b�dzie przekazany do 
u�ycia lub b�dzie wykorzystany przez specjalistyczn� firm� lub Zamawiaj�cego, zgodnie 
z polskim ustawodawstwem, nie pó�niej ni� 14 dni przed dat� przekazania. Opó�nienia 
w przekazaniu dokumentacji powykonawczej b�d� traktowane, jako opó�nienia w terminowym 
wykonaniu robót. 

1.5.2.7. Nadzór autorski 

Nadzór autorski b�dzie prowadzony przez Projektanta zgodnie z obowi�zuj�cym Prawem 
Budowlanym (Art. 20 ust 1 pkt 4) i b�dzie obejmował: 

- stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodno�ci realizacji 
z projektem, 
- uzgadniania mo�liwo�ci wprowadzenia rozwi�za� zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Kierownika budowy lub  In�yniera 
(po przedstawieniu przez zgłaszaj�cego pozytywnego stanowiska  Kierownika 
Projektu wraz z informacj�, �e zmiana jest zgodna z Warunkami  Kontraktu).

1.5.3. Zgodno�
 Robót z Dokumentacj� Projektow� i STWIORB

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Zamawiaj�cego Wykonawcy stanowi� cz��� Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w 
cho�by jednym z nich s� obowi�zuj�ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
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Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapozna� si� z cał� dokumentacj� i uj��
wszystkie wynikaj�ce z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowej poszczególnych pozycji. 

Wykonawca nie mo�e wykorzystywa� bł�dów lub opuszcze� w Dokumentach Kontraktowych,  
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi� In�yniera, który spowoduje dokonania 
odpowiednich zmian lub poprawek. Brak wyszczególnienia w pkt. 9 odpowiedniej STWIORB 
wymaga� wyszczególnionych w innych cz��ciach Dokumentacji Projektowej nie mo�e by�
podstaw� roszcze� finansowych. 

Wykonawca ma obowi�zek sprawdzi� przekazan� Dokumentacj� Projektow� oraz zgłosi�
wszystkie uwagi do ich zawarto�ci w ustalonym terminie od otrzymania tych dokumentów. 
Wszystkie zgłoszenia braków, ewentualnych bł�dów, nie�cisło�ci itp. po tym terminie nie mog�
skutkowa� opó�nieniami lub wstrzymaniem Robót. Działania takie b�d� uznawane za 
wyst�puj�ce z winy Wykonawcy Robót. 
W przypadku rozbie�no�ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowi�zuje kolejno��
ich wa�no�ci wymieniona w warunkach Kontraktu.  
W przypadku rozbie�no�ci opis wymiarów wa�niejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone wyroby oraz materiały b�d� zgodne z Dokumentacj�
Projektow� i STWIORB. 

Dane okre�lone w Dokumentacji Projektowej i w STWIORB b�d� uwa�ane za warto�ci 
docelowe, od których dopuszczalne s� odchylenia w ramach okre�lonego przedziału tolerancji. 
Cechy wyrobów i materiałów i elementów budowli musz� by� jednorodne i wykazywa� blisk�
zgodno�� z okre�lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog� przekracza�
dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy wyroby i materiały lub Roboty nie b�d� w pełni zgodne z Dokumentacj�
Projektow� lub STWIORB, i wpłynie to na niezadowalaj�c� jako�� elementu budowli, to takie 
wyroby, materiały b�d� niezwłocznie zast�pione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy.

Na podstawie art.30 ust. 4 i 5 ustawy Prawo Zamówie� Publicznych dopuszcza si� rozwi�zania 
równowa�ne opisanym w projekcie i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych pod warunkami: 

- Wykonawca, który powołuje si� na rozwi�zania równowa�ne opisanym przez Zamawiaj�cego, 
jest zobowi�zany wykaza�, �e oferowane przez niego roboty zamienne spełniaj� wymagania 
okre�lone przez Zamawiaj�cego,  

- koszt robót zamiennych b�dzie nie wy�szy od zapisanego w ofercie Wykonawcy, 
- rozwi�zania równowa�ne zostan� uzgodnione i zakwalifikowane przez Projektanta zgodnie z 
postanowieniami art. 20 ust.1 p 4), 3) i art.36 a ust. 6 ustawy Prawo budowlane 
- rozwi�zanie równowa�ne nie b�dzie stanowiło istotnego odst�pienia od zatwierdzonego 
projektu budowlanego, albo Wykonawca uzyska na podstawie upowa�nienia Zamawiaj�cego 
decyzj� o zmianie pozwolenia na budow� spowodowane istotnym odst�pieniem.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowi�zany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 
Kontraktu a� do zako�czenia i odbioru ostatecznego Robót. 
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Wykonawca jest zobowi�zany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniej�cych 
obiektów (jezdnie, �cie�ki rowerowe, ci�gi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, 
urz�dzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, a� do 
zako�czenia i odbioru ostatecznego robót oraz wybudowania, utrzymania i likwidacji 
objazdów i przejazdów. 

Wymaga si�, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu pojazdów budowy, 
Wykonawca nie pozostawiał na nawierzchni jezdni brudu (resztek gruntu, błota, kruszywa, 
odpadków, gruzu) oraz nie deformował poboczy, co mo�e stwarza� zagro�enie warunków 
bezpiecze�stwa ruchu drogowego lub utrudnia� prowadzenie robót utrzymaniowych. 
Wszelkie ewentualne zanieczyszczenia musz� by� natychmiast usuni�te.  

Przed uruchomieniem transportu budowy, Wykonawca jest zobowi�zany do:  
- wykonania inwentaryzacji „przegl�du zerowego” z opisem stanu technicznego dróg 

przewidywanych do transportu, 
- wykonania dokumentacji fotograficznej, 
- spisania protokołu z administratorem, którego tre�ci� b�d� ustalenia dotycz�ce sposobu 

korzystania z uzgodnionych dróg, a zał�cznikiem b�dzie dokumentacja inwentaryzacyjna 
(w tym fotograficzna). 

Protokół powy�szy, Wykonawca przedło�y In�ynierowi i Ubezpieczycielowi. 

Podporz�dkowanie si� wymaganiom administracji drogowej obejmuje bez 
ogranicze :
(a) uzyskiwanie wymaganych uzgodnie� i zezwole� odpowiednich władz, u�ytkowników, 
wła cicieli i innych osób prawnych i fizycznych; 
(b) przeprowadzenie inwentaryzacji (w tym dokumentacji fotograficznej) stanu istniej�cych 
dróg publicznych, z których korzysta� b�d� pojazdy Wykonawcy transportuj�ce wyroby 
budowlane (materiały): przed przyst�pieniem do robót i po zako�czeniu robót ; 
(c) przywrócenie dróg publicznych do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich władz i po zgodzie i aprobacie In�yniera; 
(d) uzgodnienie z poszczególnymi administratorami dróg zasad korzystania z dróg, 
szczególnie w przypadku wyst�powania na drogach ogranicze� w ruchu; 
(e) wykonanie wszelkich zabiegów utrzymaniowych, remontów, wzmocnie�, przebudów 
istniej�cych dróg, je�eli taka potrzeba wynika� b�dzie z uzgodnie� z administratorami dróg. 

Wykonawca b�dzie mógł transportowa� wyroby, materiały i wyposa�anie na i z terenu 
budowy wył�czanie po drogach, których stan został zinwentaryzowany w w/w sposób i 
potwierdzony powy�szym protokołem. W przypadku ewentualnych roszcze�
odszkodowawczych za zniszczenie dróg przez transport budowy, Wykonawca jest 
zobowi�zany do ich naprawy na własny koszt. 
Dokumentacj� powy�sz� Wykonawca przeka�e do wiadomo�ci In�yniera i Zamawiaj�cego w 
formie elektronicznej i w formie wydruku. 
Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca przedstawi In�ynierowi do zatwierdzenia, 
uzgodniony z odpowiednim zarz�dem drogi i organem zarz�dzaj�cym ruchem, projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczania robót w okresie trwania budowy. Je�eli Zamawiaj�cy 
przeka�e Projekt lub wytyczne czasowej organizacji ruchu, Wykonawca jest zobowi�zany do 
zastosowania zasad w nim zawartych (podczas opracowania własnej czasowej organizacji 
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ruchu) a w przypadku nie przekazania tych danych, Wykonawca przed opracowaniem 
Projektu winien o nie wyst�pi�.  

W zale�no�ci od potrzeb i post�pu robót projekt organizacji ruchu powinien by� na bie��co 
aktualizowany przez Wykonawc�. Ka�da zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu 
organizacji ruchu, wymaga ka�dorazowego ponownego zatwierdzenia projektu.     

Je�li wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie In�yniera 
powinien zareagowa� natychmiast, nie pó�niej jednak ni� w przeci�gu do 24 godzin i 
przyst�pi� do kontynuacji utrzymania.   

Wykonawca niezwłocznie po rozpocz�ciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i utrzyma 
w czasie trwania kontraktu tablice informacyjne dotycz�ce Robót Kontraktowych o tre�ci 
uzgodnionej z Kierownikiem Projektu. Tablice informacyjne budowy b�d� utrzymywane 
przez Wykonawc� w dobrym stanie przez cały okres realizacji kontraktu.

Tablice informacyjne na czas budowy obejmuj� bez ogranicze :
(a) przygotowanie projektu tablic informacyjnych zgodnie z instrukcjami In�yniera; 
(b) wytworzenie, załadunek i przewiezienie tablic informacyjnych na miejsce 
wskazane przez In�yniera; 
(c) ustawienie i utrzymanie tablicy informacyjnej podczas wykonywania Robót obj�tych 
Kontraktem; 
(d) rozebranie i usuni�cie tablic informacyjnych na składowisko Wykonawcy poza Plac 
Budowy zgodnie z instrukcj� In�yniera. 

Przejazd przez skrzy�owanie ulic Kombatantów i 11 Listopada, oraz Kombatantów i Widok, 
powinien by� utrzymywany przez Wykonawc� na jego koszt przez cały czas budowy. 
Kierownik budowy, jako przedstawiciel Wykonawcy ponosi pełn� odpowiedzialno�� za 
wszystkie zdarzenia drogowe, które wyst�piły na jezdni pod ruchem publicznym na terenie 
przej�tego terenu budowy, w wyniku braku działa� lub zaniedba� utrzymaniowych 
Wykonawcy. 
W przypadku realizowania Robót na drogach pod ruchem, Wykonawca jest zobowi�zany do 
utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu a�
do zako�czenia i odbioru ostatecznego Robót.  
W miejscach przylegaj�cych do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyra�nie 
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z In�ynierem. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracuj�cych przy 
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z In�ynierem. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczno�ci w dzie� i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze wzgl�dów bezpiecze�stwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urz�dzenia zabezpieczaj�ce b�d� akceptowane przez 
In�yniera. 

Fakt przyst�pienia do Robót Wykonawca obwie�ci publicznie przed ich rozpocz�ciem 
w sposób uzgodniony z In�ynierem. 

Koszty zwi�zane z zabezpieczeniem budowy obejmuj� bez ogranicze�:
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(a) koszty podporz�dkowania si� wymaganiom klauzuli 1.5.4 niniejszej STWIORB; 
(b) koszty podporz�dkowania si� wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepisów.

1.5.5. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotycz�ce ochrony �rodowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i prowadzenia robót wyko�czeniowych, Wykonawca zapewni 
nale�yte: 
a) Spełnienie wymaga� zawartych w Dokumentacji Projektowej lub uzyskanych w trakcie 
realizacji.  
b) Zabezpieczenie nawierzchni dróg dojazdowych przed nadmiernym pyleniem przewo�onego 

poprzez przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowej, zapewnienie odpowiedniej 
wilgotno�ci gruntu i zabezpieczenie go podczas transportu. 

c) Mo�liwie dalek� lokalizacj� zapleczy budowlanych i składów wyrobów oraz materiałów od 
zabudowy mieszkaniowej, w zagł�bieniach terenu co minimalizuje negatywne 
oddziaływanie na krajobraz, rozprzestrzenianie pyłów, zanieczyszcze� powietrza i hałasu. 

d) Minimalizacj� uci��liwo�ci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosowanie urz�dze� i 
maszyn spełniaj�cych polskie normy i rozporz�dzenia w zakresie emisji hałasu do 
�rodowiska oraz unikanie prowadzenia robót zwi�zanych ze znaczn� emisj� hałasu w porze 
nocnej, zwłaszcza w pobli�u zabudowy mieszkaniowej. 

e) Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadów budowlanych powstaj�cych z rozbiórki 
obiektów budowlanych i istniej�cych drogowych. 

f) Utrzymywa� Teren Budowy w stanie uniemo�liwiaj�cym ska�enie �rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i prowadzenia Robót wyko�czeniowych Wykonawca b�dzie: 

a) utrzymywa� Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stoj�cej, 

b) podejmowa� wszelkie uzasadnione kroki maj�ce na celu stosowanie si� do przepisów i 
norm dotycz�cych ochrony �rodowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz b�dzie 
unika� uszkodze� lub uci��liwo�ci dla osób lub własno�ci społecznej i innych, a 
wynikaj�cych ze ska�enia, nadmiernego hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
nast�pstwie jego sposobu działania. Stosuj�c si� do tych wymaga� b�dzie miał 
szczególny wzgl�d na: 

 1.  Lokalizacj� baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

 2. �rodki ostro�no�ci i zabezpieczenia przed: 

� zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

� zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

� mo�liwo�ci� powstania po�aru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpo�arowa

Wykonawca b�dzie przestrzegał przepisu ochrony przeciwpo�arowej. 
Wykonawca b�dzie utrzymywał sprawny sprz�t przeciwpo�arowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
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Materiały łatwopalne b�d� składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dost�pem osób trzecich. 
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po�arem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Wyroby i materiały szkodliwe dla otoczenia

Wyroby i materiały, które w sposób trwały s� szkodliwe dla otoczenia, nie b�d� dopuszczone do 
u�ycia. 
Nie dopuszcza si� u�ycia wyrobów i materiałów wywołuj�cych szkodliwe promieniowanie o 
st��eniu wi�kszym od dopuszczalnego, okre�lonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie wyroby i materiały odpadowe u�yte do Robót b�d� miały �wiadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnion� jednostk�, jednoznacznie okre�laj�ce brak szkodliwego 
oddziaływania tych wyrobów i materiałów na �rodowisko. 

Z wyrobami i materiałami odpadowymi nale�y post�powa� zgodnie z Ustaw� z dnia 27.04.2001 
r. o odpadach (6) 

Wyroby i materiały, które s� szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zako�czeniu 
Robót ich szkodliwo�� zanika (np. pylaste) mog� by� u�yte pod warunkiem przestrzegania 
wymaga� technologicznych wbudowania. Zgod� na ich wbudowanie powinien wyda� In�ynier. 
Je�eli wymagaj� tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma� zgod� na u�ycie 
tych wyrobów budowlanych i materiałów od wła�ciwych organów administracji pa�stwowej. 

Je�eli Wykonawca u�ył wyrobów i materiałów szkodliwych dla otoczenia, a ich u�ycie 
spowodowało jakiekolwiek zagro�enie �rodowiska, to poniesie tego konsekwencje. 

1.5.8. Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron� instalacji na powierzchni ziemi i za urz�dzenia podziemne, 
takie jak ruroci�gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz b�d�cych wła�cicielami tych 
urz�dze� potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego w ramach planu ich 
lokalizacji.  
Wykonawca zapewni wła�ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urz�dze� w czasie trwania budowy. 
Wykonawca uzyska z Powiatowego Biura Geodezji i Kartografii informacje o instalacjach 
podziemnych wykonanych po dacie sporz�dzenia mapy zawartej w projekcie, a przed 
rozpocz�ciem robót ziemnych. Wykonawca zapewni wła�ciwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urz�dze� w czasie trwania budowy.  
W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci, Wykonawca jest zobowi�zany 
powiadomi� o tym fakcie In�yniera. In�ynier powinien okre�li� wspólnie z Wykonawc�, 
zakres robót niezb�dnych do wykonania przy usuni�ciu wymienionej kolizji, ł�cznie z: 
ustaleniem wła�ciciela sieci, wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej oraz Projektu  
przebudowy tych sieci ( je�eli b�dzie taka potrzeba). Cały zakres robót powinien wykona�
Wykonawca w ramach robót dodatkowych (płatnych przez Zamawiaj�cego), zleconych na 
pi�mie przez Zamawiaj�cego.  
Wykonawca zobowi�zany jest umie�ci� w swoim harmonogramie rezerw� czasow� dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które maj� by� wykonane w zakresie przeło�enia instalacji i urz�dze�
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podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi� In�yniera i władze lokalne o zamiarze 
rozpocz�cia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
In�yniera i zainteresowane władze oraz b�dzie z nimi współpracował dostarczaj�c wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b�dzie odpowiada� za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz�dze�
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego oraz tych, o 
których był zobowi�zany sam uzyska� informacje.   
Je�eli teren budowy przylega do terenów z zabudow� mieszkaniow�, Wykonawca b�dzie 
realizowa� roboty w sposób powoduj�cy minimalne niedogodno�ci dla mieszka�ców. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w s�siedztwie 
budowy, spowodowane jego działalno�ci�. 
W celu unikni�cia niesłusznych roszcze� odszkodowawczych ze strony wła�cicieli 
istniej�cych nieruchomo�ci, Wykonawca przed rozpocz�ciem robót budowlanych sporz�dzi 
inwentaryzacj� stanu istniej�cej zabudowy zlokalizowanej w bezpo�rednim s�siedztwie pasa 
drogowego, dokumentuj�c stan techniczny tych obiektów. Nieodł�czn� cz��ci� tej 
dokumentacji b�d� zdj�cia, skatalogowane w sposób niebudz�cy w�tpliwo�ci, co do momentu 
ich wykonania oraz obiektu, który dokumentuj�. Inwentaryzacja taka zostanie przekazana w 
formie wydruku i wersji elektronicznej do wiadomo�ci In�yniera i Zamawiaj�cego w ci�gu 30 
dni od podpisania Umowy. 
Wykonawca podpisze dwustronne protokoły z wła�cicielami budynków, których zał�cznikiem 
b�dzie dokumentacja z inwentaryzacji.  

In�ynier b�dzie na bie��co informowany o wszystkich umowach zawartych pomi�dzy 
Wykonawc� a wła�cicielami nieruchomo�ci i dotycz�cych korzystania z własno�ci i dróg 
wewn�trznych. Jednak�e, ani In�ynier ani Zamawiaj�cy nie b�dzie ingerował w takie 
porozumienia, o ile nie b�d� one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach 
umowy. 
Wykonawca winien powiadomi� na 7 dni przed wej�ciem w teren - wła�ciciela 
nieruchomo�ci, na którym b�d� prowadzone prace zwi�zane z czasowym zaj�ciem terenu. Po 
zako�czeniu robót - winien uporz�dkowa� teren, naprawi� zaistniałe szkody i wypłaci�
wła�cicielom stosowne, uzgodnione odszkodowania za niemo�no�� u�ytkowania, b�d� inne 
trwałe szkody. Na koniec podpisze protokół stwierdzaj�cy, i� ten nie ro�ci sobie ju� �adnych 
pretensji do wykonawcy. Koszty ewentualnych odszkodowa� ponosi Wykonawca. 
W przypadku uszkodze� układów drenarskich na nieruchomo�ciach przylegaj�cych do terenu 
budowy, Wykonawca jest zobowi�zany do ich naprawy w sposób zapewniaj�cy ich funkcj�
istniej�c� przed uszkodzeniem ł�cznie z wykonaniem projektu (je�eli zajdzie taka potrzeba) – 
uzgodnionym z In�ynierem i wła�cicielami.  
Przyjmuje si�, �e w Cenie Kontraktowej zostan� uj�te wszelkie odszkodowania dla osób i 
instytucji, których zapłata wynika z technologii prowadzenia Robót. 

1.5.9. Ograniczenie obci��e� osi pojazdów

Wykonawca b�dzie stosowa� si� do ustawowych ogranicze� nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie wyrobów, materiałów i wyposa�enia na i z terenu robót. 
Wykonawca uzyska wszelkie niezb�dne zezwolenia i uzgodnienia od wła�ciwych władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o ka�dym takim 
przewozie b�dzie powiadamiał In�yniera. In�ynier mo�e poleci�, aby pojazdy niespełniaj�ce 
tych warunków zostały usuni�te z terenu budowy. Pojazdy powoduj�ce nadmierne obci��enie 
osiowe nie b�d� dopuszczone na �wie�o uko�czony fragment budowy w obr�bie terenu 
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budowy i Wykonawca b�dzie odpowiadał za napraw� wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami In�yniera. Wszystkie koszty zwi�zane z wypełnieniem 
wymaga� okre�lonych powy�ej nie podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie 
kontraktowej. 

1.5.10. Bezpiecze�stwo i higiena pracy 

W razie potrzeby Wykonawca opracuje Plan Bezpiecze�stwa i Ochrony Zdrowia wynikaj�cy z 
art. 21a Prawa budowlanego w zakresie zgodnym z rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury 
(20) i uzgodni go z In�ynierem. 

Podczas realizacji Robót Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów dotycz�cych 
bezpiecze�stwa i higieny pracy. 

W szczególno�ci Wykonawca ma obowi�zek zadba�, aby personel nie wykonywał pracy  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj�cych odpowiednich 
wymaga� sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i b�dzie utrzymywał wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce, socjalne oraz 
sprz�t i odpowiedni� odzie� dla ochrony �ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpiecze�stwa publicznego. 

Wszyscy pracownicy Wykonawcy na drogach, po których odbywa si� ruch publiczny b�d�
w jaskrawych ubraniach, a od zmroku do �witu w ubraniach z elementami odblaskowymi.  

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wszystkie ci�gi ruchu drogowego obj�te obszarem budowy b�d� podlegały utrzymaniu 
(wypełnienie ubytków nawierzchni, likwidacja nierówno�ci, czyszczenie jezdni itp.). 
Wykonawca ma obowi�zek zapewnienia przejezdno�ci wszystkich ci�gów ruchu drogowego.  

Wykonawca jest zobowi�zany do czyszczenia opon samochodów wyje�d�aj�cych z budowy 
strumieniem wody lub spr��onym powietrzem. 

Utrzymanie dróg publicznych w czysto�ci obejmuje bez ogranicze�:
(a) budow� i utrzymanie urz�dze� do mycia opon w czasie trwania Kontraktu; 
(b) usuni�cie urz�dze� do mycia opon po zako�czeniu Robót; 
(c) usuni cie wszelkich przydatnych i nie nieprzydatnych materiałów na składowisko  
Wykonawcy poza Plac Budowy; 
(d) przywrócenie Placu Budowy do stanu pierwotnego;
(e) utrzymanie czysto�ci dróg publicznych  
(f) koszty podporz�dkowania si� wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepisów. 

Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� Robót i za wszelkie wyroby oraz materiały 
i urz�dzenia u�ywane do Robót od Daty Rozpocz�cia do daty wydania Potwierdzenia 
Zako�czenia przez In�yniera. 

Wykonawca b�dzie utrzymywa� Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno 
by� prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalaj�cym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
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Je�li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie In�yniera 
powinien rozpocz�� Roboty utrzymaniowe nie pó�niej ni� w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona polecenia In�yniera, Zamawiaj�cy ma prawo do 
wykonania Robót utrzymaniowych własnymi siłami lub zlecenie tego innej jednostce – z 
pó�niejszym przeniesieniem kosztów na Wykonawc�.

1.5.12. Stosowanie si� do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowi�zany jest zna� wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które s� w jakikolwiek sposób zwi�zane z Robotami 
i b�dzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót. 

Wykonawca b�dzie przestrzega� praw patentowych i b�dzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymaga� prawnych odno�nie wykorzystania opatentowanych urz�dze�
lub metod i w sposób ci�gły b�dzie informowa� In�yniera o swoich działaniach, przedstawiaj�c 
kopie zezwole� i inne odno�ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty post�powania, obci��enia  
i wydatki wynikłe lub zwi�zane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje 
Wykonawca, z wyj�tkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania 
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez In�yniera. 

Wi���ce strony s� przepisy opublikowane w j�zyku polskim. 

1.5.13. Równowa�no�
 norm i przepisów prawnych

Przywołane w Dokumentacji Projektowej i STWIORB normy oraz Wytyczne Techniczne 
mog� by� zast�pione nowszym wydaniem za zgod� In�yniera tylko w przypadku, gdy 
wymagania okre�lone w dokumentach zamiennych zapewni� osi�gni�cie wy�szego poziomu 
jako�ci wykonania Robót. Szczegółowe uzasadnienie tego faktu wraz z analiz� korzy�ci 
Wykonawca przedło�y In�ynierowi do oceny i zaopiniowania (w terminie z nim 
uzgodnionym). Negatywna opinia In�yniera pozwala Wykonawcy realizowa� zadanie według 
zasad i wymaga� okre�lonych niniejsz� STWIORB.  
Wi���ce s� normy opublikowane w j�zyku polskim.

1.5.14. Wykopaliska

W przypadku natrafienia na przedmioty posiadaj�ce cechy reliktu archeologicznego, odkrycie 
to powinno skutkowa� natychmiastowym wstrzymaniem prac ziemnych. Teren nale�y podda�
ratowniczym badaniom archeologicznym. Koszt ewentualnych archeologicznych prac 
ratowniczych ponosi Zamawiaj�cy. Wyniki bada� archeologicznych b�d� rzutowały na dalsze 
prace tzn. na kontynuacj� prac budowlanych. 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto�ciowe, budowle oraz inne pozostało�ci o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy b�d� uwa�ane za 
własno�� Zamawiaj�cego. Wykonawca zobowi�zany jest powiadomi� In�yniera i post�powa�
zgodnie z jego poleceniami. Je�eli w wyniku tych polece� Wykonawca poniesie koszty i/lub 
wyst�pi� opó�nienia w robotach, In�ynier po uzgodnieniu z Zamawiaj�cym i Wykonawc�
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ustali wydłu�enie czasu wykonania robót i/lub wysoko�� kwoty, o któr� nale�y zwi�kszy�
cen� kontraktow�. 

1.5.15. Zgodno�
 z wymaganiami zezwole�

Wykonawca uzyska niezb�dne zezwolenia (na własny koszt) od odpowiednich instytucji. 
Obejmuj� one zezwolenia na zmian� ruchu, zezwolenia dotycz�ce trasy przejazdu pojazdów 
ponadnormatywnych, zezwolenia na pobyt, na u�ywanie krótkofalówek, na rozpocz�cie robót 
lub na zmian� poło�enia u�yteczno�ci publicznych, itd.). 
W ci�gu dwóch tygodni od podpisania umowy Wykonawca powinien przedstawi�
Kierownikowi Projektu list� wszystkich pozwole� wymaganych do rozpocz�cia i zako�czenia 
robót zgodnie z Warunkami Kontraktu. 
Wykonawca powinien stosowa� si� do wymaga� tych zezwole� i powinien umo�liwi�
instytucji wykonanie inspekcji i sprawdzenia robót.

1.5.16. Ochrona saperska terenu robót

Wykonawca w przypadku wykrycia przedmiotów niebezpiecznych zobowi�zany jest do 
usuni�cia tych przedmiotów we wła�ciwy sposób, zgodnie z odpowiednimi przepisami, przy 
wykorzystaniu upowa�nionych specjalistycznych jednostek. 

1.5.17. Czasowe zaj�cia terenu 

Wykonawca jest zobowi zany do poniesienia kosztów czasowego zaj cia terenu dla celów 
robót poza granicami przekazanego mu terenu budowy wraz z kosztami prawnymi i opłatami 
za zajmowanie terenu, rekompensat za utrat zbiorów wyst puj cych na terenie czasowego 
zaj cia, dokonaniem niezb dnych uzgodnie z wła cicielami terenu oraz doprowadzenia do 
stanu pierwotnego.

Tymczasowe zaj�cie gruntów obejmuje bez ogranicze�:
(a) koszty uzyskiwania wymaganych uzgodnie�, zezwole� oraz rekompensat spowodowanych 
czasowym zaj�ciem gruntu dla jego wła�cicieli; 
(b) inne konieczne koszty w celu dotrzymania warunków Klauzuli 1.5.16 D-M.00.00.00 
„Warunki Ogólne”. 

1.5.18. Zaplecze Wykonawcy 

Organizacj� i wszystkie koszty zwi�zane z zapleczem Wykonawcy ponosi Wykonawca. Nie 
podlegaj� one odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie kontraktowej. 

Koszty zwi�zane z Zapleczem Wykonawcy obejmuj� bez ogranicze�:
(a) koszty niezb�dnych instalacji, urz�dze�, biur, placów składowych oraz dróg dojazdowych  
i wewn�trznych potrzebnych do realizacji robót 
(b) koszty utrzymania Zaplecza Wykonawcy obejmuj�ce wszystkie koszty eksploatacyjne 
(c) koszty likwidacji Zaplecza Wykonawcy obejmuj�ce usuni�cie wszystkich instalacji, 
urz�dze�, biur, placów składowych oraz dróg dojazdowych i wewn�trznych i doprowadzenie 
terenu do stanu pierwotnego.
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2. Wyroby budowlane i materiały  

2.1. �ródła uzyskania 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobów 
i materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotycz�ce proponowanego �ródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych wyrobów 
oraz materiałów i odpowiednie �wiadectwa bada� laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez In�yniera. 
Zatwierdzenie partii (cz��ci) wyrobów oraz materiałów z danego �ródła nie oznacza 
automatycznie, �e wszelkie wyroby i materiały z danego �ródła uzyskaj� zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowi�zany jest do prowadzenia bada� w celu udokumentowania, �e wyroby i 
materiały uzyskane z dopuszczonego �ródła w sposób ci�gły spełniaj� wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie post�pu Robót. 

2.1.1. Zgodnie z ustaw� z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (10) wyrób 
budowlany nadaje si� do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, je�eli jest: 

a) oznakowany CE, co oznacza, �e dokonano oceny jego zgodno�ci z norm�
zharmonizowan� albo z europejsk� aprobat� techniczn� b�d� krajow� specyfikacj�
techniczn� pa�stwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego uznan� przez Komisje Europejsk� za zgodn� z wymaganiami 
podstawowymi, albo 

b) umieszczony w okre�lonym przez Komisj� Europejsk� wykazie wyrobów maj�cych 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze�stwa, dla których producent wydał 
deklaracj� zgodno�ci z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 

c) oznakowany, znakiem budowlanym z zastrze�eniem, �e nie podlega on obowi�zkowi 
oznakowania CE 

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym dopuszcza si� wyroby budowlane 
wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporz�dzonej przez projektanta 
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał o�wiadczenie, �e zapewniono 
zgodno�� wyrobu budowlanego z t� dokumentacj� oraz z przepisami. 

2.1.2. Zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 (Dz. U. nr 195 poz. 
2011) oznakowaniu CE powinny towarzyszy� mi�dzy innymi nast�puj�ce informacje: 

a) okre�lenie, siedzib� i adres producenta oraz adres zakładu produkuj�cego wyrób 
budowlany, 

b) ostatnie dwie cyfry roku, w którym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie 
budowlanym, 

c) dane umo�liwiaj�ce identyfikacj� cech i deklarowanych wła�ciwo�ci u�ytkowych 
wyrobu budowlanego, je�eli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technicznej 
wyrobu.

2.1.3. Zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. (Dz. U. nr 198 
poz. 2041) dla wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest 
obowi�zany doł�czy� informacj� zawieraj�c�:

a) okre�lenie, siedzib� i adres producenta oraz adres zakładu produkuj�cego wyrób 
budowlany, 
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b) identyfikacj� wyrobu budowlanego zawieraj�c� nazw�, nazw� handlow�, typ, odmian�, 
gatunek i klas� według specyfikacji technicznej, 

c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej z któr�
potwierdzono zgodno�� wyrobu budowlanego, 

d) numer i dat� wystawienia krajowej deklaracji zgodno�ci, 
e) inne dane je�eli wynika to ze specyfikacji technicznej, 
f) nazw� jednostki certyfikuj�cej, je�eli taka jednostka brała udział w zastosowanym 

systemie oceny zgodno�ci wyrobu budowlanego. 

Jakiekolwiek wyroby budowlane, które nie spełniaj� wymaga� zapisanych w pkt. 2.1.1. b�d�
odrzucone. 

2.2. Pozyskiwanie wyrobów i materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole� od wła�cicieli i odno�nych władz na pozyskanie 
wyrobów i materiałów z jakichkolwiek �ródeł miejscowych wł�czaj�c w to �ródła wskazane 
przez Zamawiaj�cego i jest zobowi�zany dostarczy� In�ynierowi wymagane dokumenty przed 
rozpocz�ciem eksploatacji �ródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentacj� zawieraj�c� raporty z bada� terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowan� przez siebie metod� wydobycia i selekcji do zatwierdzenia In�ynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za spełnienie wymaga� ilo�ciowych i jako�ciowych 
wyrobów i materiałów z jakiegokolwiek �ródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty zwi�zane z dostarczeniem wyrobów i materiałów do Robót.

Humus i nadkład czasowo zdj�te z terenu ukopów i miejsc pozyskania kruszywa b�d�
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko�czeniu Robót po 
uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim urz�dem publicznym. 

Wszystkie odpowiednie wyroby i materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w Kontrakcie b�d� wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymaga� Kontraktu lub wskaza� In�yniera. 

Z wyj�tkiem uzyskania na to pisemnej zgody In�yniera, Wykonawca nie b�dzie prowadzi�
�adnych wykopów w obr�bie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
Kontrakcie. 

Eksploatacja �ródeł wyrobów i materiałów b�dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowi�zuj�cymi na danym obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni wyrobów i materiałów

Wytwórnie wyrobów i materiałów mog� by� okresowo kontrolowane przez In�yniera w celu 
sprawdzenia zgodno�ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki wyrobów i 
materiałów mog� by� pobierane w celu sprawdzenia ich wła�ciwo�ci. Wynik tych kontroli 
b�dzie podstaw� akceptacji okre�lonej partii wyrobów i materiałów pod wzgl�dem jako�ci. 
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W przypadku, gdy In�ynier b�dzie przeprowadzał inspekcj� wytwórni b�d� zachowane 
nast�puj�ce warunki: 

a) In�ynier b�dzie miał zapewnion� współprac� i pomoc Wykonawcy oraz producenta w 
czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) In�ynier b�dzie miał wolny dost�p, w dowolnym czasie, do tych cz��ci wytwórni, gdzie 
odbywa si� produkcja przeznaczona do realizacji Kontraktu, 

c)  Je�eli produkcja odbywa si� w miejscu nie nale��cym do Wykonawcy, Wykonawca 
uzyska dla In�yniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i bada� w tych miejscach. 

2.4. Wyroby i materiały nieodpowiadaj�ce wymaganiom

Wyroby i materiały nieodpowiadaj�ce wymaganiom zostan� przez Wykonawc� wywiezione z 
terenu budowy i zło�one w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcy. Je�li In�ynier zezwoli 
Wykonawcy na u�ycie tych wyrobów i materiałów do innych robót ni� te, dla których zostały 
zakupione, to koszt tych wyrobów i materiałów zostanie odpowiednio przewarto�ciowany 
(skorygowany) przez In�yniera. W ka�dym takim przypadku nale�y spełni� wymagania 
ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach. 

Ka�dy rodzaj robót, w którym znajduj� si� niezbadane i niezaakceptowane wyroby 
i materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licz�c si� z jego nieprzyj�ciem, 
usuni�ciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane wyroby i materiały, do czasu gdy b�d�
one u�yte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoj� jako��
i wła�ciwo�ci i były dost�pne do kontroli przez In�yniera. 

Miejsca czasowego składowania wyrobów i materiałów b�d� zlokalizowane w obr�bie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z In�ynierem lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawc� i zaakceptowanych przez In�yniera. 

2.6. Wariantowe stosowanie wyrobów i materiałów

Je�li dokumentacja projektowa lub STWIORB przewiduj� mo�liwo�� wariantowego 
zastosowania rodzaju wyrobów i materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi In�yniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed u�yciem tego wyrobu 
i materiału, albo w okresie dłu�szym, je�li b�dzie to potrzebne z uwagi na wykonanie bada�
wymaganych przez In�yniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj wyrobu i materiału nie mo�e 
by� pó�niej zmieniany bez zgody In�yniera. 

2.7.   Wyroby z rozbiórek i odpadowe

2.7.1. Elementy i wyroby oraz materiały z rozbiórek staj� si� własno�ci� Wykonawcy i 
powinny by� usuni�te z terenu budowy i wykorzystane w sposób i terminie niekoliduj�cym 
z wykonaniem innych robot, za wyj�tkiem nadaj�cych si� do ponownego wbudowania (np. 
kruszywo łamane, kamie� podkładowy, brukowiec, kostka brukowa betonowa, płyty 
betonowe chodnikowe, słupki znaków drogowych, tarcze znaków drogowych, tablice znaków 
drogowych, destrukt itp.), które pozostaj� własno�ci� Zamawiaj�cego. 
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O przydatno�ci wyrobów z rozbiórek do ponownego wbudowania decyduje In�ynier 
w porozumieniu z Kierownikiem Projektu. 
Je�li t� decyzj� w/w wyroby zostan� uznane za nienadaj�ce si� do wbudowania, to staj� si�
one własno�ci� Wykonawcy. 
Wszelkie wyroby, które s� własno�ci� Zamawiaj�cego, a nie zostały wbudowane, nale�y 
odwie�� na składowisko materiałowe Zamawiaj�cego, a koszt transportu nale�y uj�� w cenie 
kontraktowej. 
Koszt zwi�zany z transportem, zwałk� (utylizacj�) materiałów z rozbiórek nienadaj�cych si�
do ponownego wbudowania, Wykonawca powinien zawrze� w cenie kontraktowej 
w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. 
Materiały z rozbiórki nieprzydatne do wbudowania, Wykonawca usunie poza plac budowy 
(przy przestrzeganiu zapisów ustawy o odpadach (6) na miejsce pozyskane na własny koszt.  
Przed przyst�pieniem do wywozu tych materiałów (na min. 30dni), Wykonawca poinformuje 
In�yniera (na pi�mie) o : 
    - miejscu składowania materiałów  

  - posiadanych dokumentach - pozwoleniach na składowanie i utylizacj� danego 
rodzaju materiałów  

Opó�nienia zwi�zane z brakiem takiego miejsca b�dzie równowa�ne z opó�nieniem realizacji 
robót z winy Wykonawcy. 
Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustali� rzeczywiste odległo�ci odwozu 
materiałów przeznaczonych do utylizacji i uwzgl�dni� to w cenie ofertowej. Ewentualna 
zmiana tych odległo�ci w stosunku do zało�onych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy. 

2.7.2.  Je�eli wynika to z warunków wła�cicieli sieci uzbrojenia terenu, dostarczonych przez 
Zamawiaj�cego, albo z pisemnej zgody Zamawiaj�cego, elementy pochodz�ce z rozbiórek 
uzbrojenia, Wykonawca zdemontuje i przetransportuje (na koszt własny) w miejsce wskazane 
przez wła�ciciela tych sieci. (Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien ustali� z 
wła�cicielem sieci rzeczywiste odległo�ci odwozu i uwzgl�dni� to w cenie ofertowej. 
Ewentualna zmiana tych odległo�ci w stosunku do zało�onych w ofercie stanowi ryzyko 
Wykonawcy). 

Je�eli gestor uzbrojenia nie uzale�nia uzgodnienia od przekazania materiałów z rozbiórki, 
nale�y traktowa� je, jako nieprzydatne i post�pi� jak w pkt. 2.7.1. 
2.8.   Stosowanie wyrobów budowlanych
       
In�ynier mo�e dopu�ci� do u�ycia tylko te wyroby, które zostały wprowadzone do obrotu 
zgodnie z Ustaw� z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (10).  Wła�ciwo�ci 
u�ytkowe tych wyrobów, zastosowanych w obiekcie budowlanym, w sposób trwały musz�
umo�liwia� prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie 
wymaga� podstawowych, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt1. Ustawy Prawo budowlane. 

Zgodnie z ustaw� z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z 
2004r.):
Art. 5. 1. Wyrób budowlany nadaje si� do stosowania przy wykonywaniu robót 
budowlanych, je�eli jest:   
                  1) oznakowany CE, co oznacza, �e dokonano oceny jego zgodno�ci z norm�
zharmonizowan� albo europejsk� aprobat� techniczn� b�d� krajowa specyfikacj� techniczn�
pa�stwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
uznana prze Komisje Europejsk� za zgodn� z wymaganiami podstawowymi, albo 
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                   2) umieszczony w okre�lonym przez Komisj� Europejsk� wykazie wyrobów 
maj�cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze�stwa, dla których producent wydał 
deklaracj� zgodno�ci z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 
                   3) oznakowany, z zastrze�eniem ust.4, znakiem budowlanym, którego wzór 
okre�la zał�cznik nr 1 do niniejszej ustawy.    
           2.  Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, który nie stwarza szczególnego zagro�enia 
dla zdrowia lub bezpiecze�stwa oraz nie opowiada lub odpowiada cz��ciowo specyfikacjom 
technicznym, o których mowa w ust. 1.pkt.1, jest tak�e dopuszczalne, wył�cznie po 
dokonaniu stosownej oceny zgodno�ci. 
           3.  Wzór oznakowania CE okre�la zał�cznik nr 2 do niniejszej ustawy   
           4. Minister wła�ciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej 
i mieszkaniowej mo�e okre�li� w drodze rozporz�dzenia wykaz norm zharmonizowanych 
i wytycznych do europejskich aprobat technicznych, Europejskiej Organizacji do spraw 
Aprobat Technicznych (EOTA), zwanych dalej „wytycznymi europejskich aprobat 
technicznych”, których zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane, podlegaj�ce 
obowi�zkowi oznakowania CE.  
            5. W rozporz�dzeniu, o którym mowa w ust. 4, nale�y okre�li� normy 
zharmonizowane i wytyczne do europejskich aprobat technicznych, których zakres 
przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane mog�ce stwarza� szczególne zagro�enie dla 
zdrowia lub bezpiecze�stwa, maj�c na uwadze odpowiednie ustalenia Komisji Europejskiej w 
tym zakresie.  
Art. 6. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego wprowadzonego do obrotu na podstawie 
niniejszej ustawy, do którego maj� zastosowanie przepisy wydane na podstawie ustawy z dnia 
30sierpnia 2002r. systemie oceny zgodno�ci - Dz. U Nr 166, poz.1360; z 2003r Nr 80, 
poz.718; Nr 130, poz. 1188; Nr 170, poz. 1652; i Nr 229, poz.2275 oraz 2004r. Nr 70 
poz.631) przewiduj�ce takie oznakowanie wskazuje, �e wyrób budowlany spełnia wymagania 
zasadnicze okre�lone w przepisach. 
Art. 7. 1 Przy dokonaniu oceny zgodno�ci, o której mowa w art.5 ust 1 pkt. 1, mo�na 
stosowa� nast�puj�ce metody: 

a) wst�pne badanie reprezentatywnego wzorca wyrobu (badanie typu) prowadzone  przez 
producenta lub notyfikowan� jednostk�; 

b) badanie próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym, prowadzone przez producenta 
lub notyfikowan� jednostk�, zgodnie z ustalonym planem bada�; 

c) badania sonda�owe próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym, w obrocie 
handlowym lub na budowie, prowadzone przez producenta lub notyfikowan�
jednostk�; 

d) badanie przez producenta lub notyfikowan� jednostk� próbek z partii przygotowanej 
do wysłania albo dostarczonej odbiorcy; 

e) wewn�trzn� (zakładow�) kontrol� produkcji ; 
f) wst�pn� inspekcj� zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji  prze 

notyfikowan� jednostk�; 
g) dozorowanie, ocen� i akceptacj� zakładowej kontroli produkcji przez notyfikowan�

jednostk�. 

Art. 8. 1. Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne z 
zastrze�eniem ust 2-4, je�eli producent, maj�cy siedzib� na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, dokonał oceny zgodno�ci i wydał, na swoja wył�czn� odpowiedzialno��, krajow�
deklaracj� zgodno�ci z Polsk� Norm� wyrobu albo aprobat� techniczn�. Ocena zgodno�ci 
obejmuje wła�ciwo�ci u�ytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, 
maj�ce wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymaga� podstawowych.  
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             2. Wyrób budowlany wytwarzany tradycyjnie, na okre�lonym terenie przy u�yciu 
metod sprawdzonych w wieloletniej praktyce, przeznaczony do lokalnego stosowania, zwany 
dalej „regionalnym wyrobem budowlanym”, mo�e by� oznakowany znakiem budowlanym, 
na wył�czn� odpowiedzialno�� producenta. 
             3. O uznaniu, �e dany wyrób budowlany jest regionalnym wyrobem budowlanym, 
orzeka, w drodze decyzji, na wniosek producenta, wła�ciwy wojewódzki inspektor nadzoru 
budowlanego. 
             4. Oznakowanie znakiem budowlanym regionalnego wyrobu budowlanego jest 
dopuszczalne wył�cznie po uzyskaniu decyzji, o której mowa w ust. 3, oraz wydaniu, przez 
producenta, na jego wył�czn� odpowiedzialno��, o�wiadczenia, �e wyrób budowlany został 
wytworzony w sposób, o którym mowa w ust. 2 i nadaje si� do stosowania zgodnie 
z przeznaczeniem. 
Producent jest zobowi�zany do przechowywania krajowej deklaracji zgodno�ci i innych 
dokumentów zwi�zanych z wprowadzeniem do obrotu wyrobu budowlanego, o którym mowa 
w art.5 ust. 1 pkt 3 
Minister wła�ciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej okre�li, 
w drodze rozporz�dzenia sposoby: 

      - deklarowania zgodno�ci wyrobów budowlanych  
      - znakowania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym 

W Rozporz�dzeniu, o którym mowa w ust.6, okre�la si� w szczególno�ci: 
     - tryb deklarowania zgodno�ci oraz wymagane systemy oceny zgodno�ci dla 

poszczególnych grup wyrobów maj�c na uwadze metody, o których mowa w art. 
7 ust.1 

     - zawarto�� i wzór krajowej deklaracji zgodno�ci  
     - zakres informacji doł�czonej do wyrobu budowlanego znakowanego znakiem 
budowlanym 

  Art. 10.  
1 Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym s� wyroby 

budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporz�dzonej prze 
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał o�wiadczenie, �e 
zapewniono zgodno�� wyrobu budowlanego z t� dokumentacj� oraz przepisami. 
             2. Indywidualna dokumentacja techniczna, o której mowa w ust. 1, powinna zawiera�
opis rozwi�zania konstrukcyjnego, charakterystyk� materiałow� i informacj� dotycz�c�
projektowanych wła�ciwo�ci u�ytkowych wyrobu budowlanego oraz okre�li� warunki jego 
zastosowania w danym obiekcie budowlanym, a tak�e, w miar� potrzeb instrukcje obsługi i 
eksploatacji.  
              3. O�wiadczenie, o którym mowa w ust.1, powinno zawiera�: 

1) nazw� i adres wydaj�cego o�wiadczenie  
    2) nazw� wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia  
   3) identyfikacj� dokumentacji technicznej  

4) stwierdzenie zgodno�ci wyrobu budowlanego z dokumentacj� techniczn�
oraz przepisami  
5) adres obiektu budowlanego (budowy), w którym wyrób budowlany ma by�
zastosowany  
6) miejsce i dat� wydania oraz podpis wydaj�cego o�wiadczenie  

     Wyrób budowlany, który posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada 
deklaracj� zgodno�ci nie mo�e by� modyfikowany bez utraty wa�no�ci dokumentów 
dopuszczaj�cych do wbudowania.  
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     W przypadku zastosowania modyfikacji nale�y uzyska� aprobat� techniczn� dla takiego 
wyrobu.   
W przypadku wyrobów, dla których w STWIORB s� wymagane dokumenty, ka�da partia 
dostarczona do Robót b�dzie posiada� dokumenty, okre�laj�ce w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
     Produkty przemysłowe musz� posiada� odpowiednie dokumenty (certyfikaty, deklaracje 
zgodno�ci z dokumentami odniesienia, o�wiadczenia) wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami bada� wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada� b�d�
dostarczone przez Wykonawc� In�ynierowi. 
     Jakiekolwiek wyroby, które nie spełniaj� tych wymaga� b�d� odrzucone.

3. Sprz�t

Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych Robót. Sprz�t u�ywany do Robót powinien 
by� zgodny z ofert� Wykonawcy i powinien odpowiada� pod wzgl�dem typów i ilo�ci 
wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym 
przez In�yniera; w przypadku braku ustale� w takich dokumentach sprz�t powinien by�
uzgodniony i zaakceptowany przez In�yniera. 

Liczba i wydajno�� sprz�tu b�dzie gwarantowa� przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
okre�lonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach In�yniera w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 

Sprz�t b�d�cy własno�ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania Robót ma by� utrzymywany  
w dobrym stanie i gotowo�ci do pracy. B�dzie on zgodny z normami ochrony �rodowiska  
i przepisami dotycz�cymi jego u�ytkowania.

Wykonawca dostarczy In�ynierowi kopie dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie sprz�tu 
do u�ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Je�eli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewiduj� mo�liwo�� wariantowego u�ycia 
sprz�tu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi In�yniera o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptacj� przed u�yciem sprz�tu. Wybrany sprz�t, po akceptacji 
In�yniera, nie mo�e by� pó�niej zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprz�t, maszyny, urz�dzenia i narz�dzia niegwarantuj�ce zachowania warunków 
Kontraktu, zostan� przez In�yniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.

4. Transport

Wykonawca stosowa� si� b�dzie do ustawowych ogranicze� obci��enia na o� przy transporcie 
wyrobów i materiałów (sprz�tu) na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezb�dne zezwolenia 
od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ci�gły b�dzie o ka�dym takim 
przewozie powiadamiał In�yniera. 

Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn�
niekorzystnie na jako�� wykonywanych Robót i wła�ciwo�ci przewo�onych wyrobów. 
Liczba �rodków transportu b�dzie zapewnia� prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
okre�lonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach In�yniera, w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
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�rodki transportu nieodpowiadaj�ce warunkom dopuszczalnych obci��e� na osie mog� by�
u�yte przez Wykonawc� po dopuszczeniu przez In�yniera, ale wył�cznie poza drogami 
publicznymi i pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego u�ytkowanych odcinków 
dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca pokryje wszystkie inne koszty u�ywania przez siebie 
pojazdów o nacisku na o� wi�kszym od dopuszczalnego. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b�d� spełnia� wymagania dotycz�ce przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci��e� na osie i innych parametrów 
technicznych. �rodki transportu nieodpowiadaj�ce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora 
Nadzoru b�d� usuni�te z Terenu Budowy. 
Wykonawca b�dzie usuwa� na bie��co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 
Budowy. 

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jako��
zastosowanych wyrobów oraz materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodno��
z Dokumentacj� Projektow�, wymaganiami STWIORB, PZJ, projektu organizacji Robót oraz 
poleceniami In�yniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysoko�ci wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rz�dnymi okre�lonymi 
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi�mie przez In�yniera. 

Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du spowodowanego przez Wykonawc� w wytyczeniu i wyznaczaniu 
Robót zostan�, je�li wymaga� tego b�dzie In�ynier, poprawione przez Wykonawc� na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysoko�ci przez In�yniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialno�ci za ich dokładno��. 

Decyzje In�yniera dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia wyrobów oraz materiałów i elementów 
Robót b�d� oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej 
i w STWIORB, a tak�e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji In�ynier 
uwzgl�dni wyniki bada� wyrobów, materiałów i Robót, rozrzuty normalnie wyst�puj�ce przy 
produkcji i przy badaniach, do�wiadczenia z przeszło�ci, wyniki bada� naukowych oraz inne 
czynniki wpływaj�ce na rozwa�an� kwesti�. 

Polecenia In�yniera b�d� wykonywane nie pó�niej ni� w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawc�, pod gro�b� zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 

 Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien zapozna� si� z cało�ci� dokumentacji 
(wszystkimi bran�ami), ustali� miejsca kolizyjne i opracowa� szczegóły przej�� infrastruktur 
przez elementy konstrukcyjne. 
Powinien równie� wykona� przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentualnych 
urz�dze� obcych. 
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W przypadku ich wyst�pienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urz�dzenia na czas 
prowadzenia robót w uzgodnieniu z jego wła�cicielem oraz wszelkie roboty z tym zwi�zane. 
Ponadto jest zobowi�zany do oczyszczenia terenu robót z ewentualnych pozostałych 
w gruncie fundamentów, fragmentów pali, przepustów, gruzu itp. Wszelkie koszty 
wynikaj�ce z Robót i czynno�ci wy�ej wymienionych, nie podlegaj� odr�bnej zapłacie 
i nale�y uj�� je w Cenie Kontraktowej. 

Wykonawca b�dzie prowadził Roboty na podstawie przyj�tej własnej technologii i metod 
wykonania Robót, za które jest odpowiedzialny. 

Dla przyj�tej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robót, 
Program Zapewnienia Jako�ci lub inne Projekty wymagane w STWIORB.  

Projekt organizacji robót winien zawiera� harmonogram robót. 
Projekt i harmonogram wymaga zatwierdzenia przez Zamawiaj�cego. W razie opó�nie� robót 
wi�kszych od 20 dni harmonogram wymaga aktualizacji. 

Zastosowany sprz�t, wszystkie wyroby, roboty i ich zabezpieczenie wynikaj�ce przyj�tych 
rozwi�za� technicznych i technologicznych w ramach opracowa� Wykonawcy nie podlegaj�
odr�bnej zapłacie, wszelkie koszty z tego tytułu nale�y uj�� w Cenie Kontraktowej.  

Wykonawca powinien powiadomi� wła�cicieli urz�dze� w terminie 21 dni przed 
przyst�pieniem do robót zwi�zanych z usuni�ciem kolizji sieci energetycznych, 
teletechnicznych, kanalizacyjnych, melioracyjnych, wodoci�gowych i gazowych. Koszty 
nadzoru z tego tytułu nie podlegaj� odr�bnej zapłacie i nale�y uj�� je w Cenie Kontraktowej 

Wykonawca sporz�dzi wszelkie niezb�dne harmonogramy przeł�cze� istniej�cych mediów 
i uzgodni je z ich odbiorcami (zakłady pracy, gospodarstwa itp.) Koszty z tego tytułu nie 
podlegaj� odr�bnej zapłacie i nale�y uj�� je w Cenie Kontraktowej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysoko�ci wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rz�dnymi okre�lonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi�mie przez In�yniera.

Je�eli przed przyst�pieniem do robót pomiarowych oka�e si�, �e brakuje geodezyjnych 
znaków pomiarowych, to Wykonawca odtworzy je własnym staraniem i na własny koszt. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron� i odtworzenie wszystkich punktów pomiarowych 
i znaków geodezyjnych jak równie� ich oznacze� do dnia wystawienia �wiadectwa Przej�cia. 
Wszystkie koszty z tym zwi�zane, Wykonawca powinien uj�� w cenie kontraktowej. 
Przed przyst�pieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca 
zobowi�zany jest zgłosi� prace do o�rodka dokumentacji, pozyska� aktualne dane odno�nie 
pa�stwowej osnowy sytuacyjno-wysoko�ciowej, a nast�pnie po zako�czeniu budowy –zło�y�
operat z pomiaru powykonawczego - do pa�stwowego zasobu geodezyjno kartograficznego.
Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowa� i sprawowa� nad nimi 
bezpo�redni nadzór i kontrol� wył�cznie osoba posiadaj�ca odpowiednie uprawnienia 
zawodowe – zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. 
Geodezyjna Obsługa Budowy obejmuje w szczególno�ci:

5.1.1. Przed przyst�pieniem do robót: 
a) zało�enie osnowy realizacyjnej, w dowi�zaniu do punktów osnowy pa�stwowej, 
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b) wykonanie pomiaru kontrolnego na odcinkach wł�czenia do istniej�cego układu 
drogowego, 

c) odszukanie i oznaczenie (w sposób trwały i widoczny na czas realizacji robót) granic 
pasa inwestycji, 

d) wytyczenie i stabilizacj� punktów głównych trasy oraz obiektów in�ynierskich i sieci.

5.1.2. W trakcie prowadzenia robót: 
a) bie��c� obsług� geodezyjn� budowy w tym obmiary, 
b) pomiary przemieszcze� i odkształce� prowadzone w miar� potrzeby do ko�ca okresu 

gwarancyjnego.

5.1.3. Po zako�czeniu robót: 
a) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z map�, 

Podczas prac nale�y zwróci� szczególn� uwag� na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie 
przesuni�cie punktów geodezyjnych, które podlegaj� ochronie w trybie przepisów ustawy 
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. 
  
 Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du spowodowanego przez Wykonawc� w wytyczeniu 
i wyznaczaniu Robót zostan�, poprawione przez Wykonawc� na własny koszt. 

5.2. Tyczenie robót 

Celem zapewnienia wła�ciwego tyczenia elementów Projektu Zamawiaj�cy przekazuje 
Wykonawcy w wersji wydruku i wersji elektronicznej:
- plan sytuacyjny 
- plansz� zbiorcz� uzbrojenia terenu 

5.3. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym 
uwzgl�dnieniem konieczno�ci ochrony cennych warto�ci przyrodniczych, zasobów 
naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uci��liwo�ci terenów s�siednich.

Wykonawca powinien stosowa� si� do wymogów zawartych w Dokumentacji . 
Oprócz szczegółowych wymaga� zawartych w w/w dokumentach Wykonawca zobowi�zany jest 
do spełnienia wymaga� minimalnych zwi�zanych z prowadzonymi robotami w fazie realizacji 
i eksploatacji.

5.3.1. Place budowy, zaplecza oraz drogi techniczne nale�y zorganizowa� w sposób 
zapewniaj�cy oszcz�dne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie.

5.3.2. Zaplecze budowy nale�y zorganizowa� poza: 
a) obszarami zabudowy mieszkaniowej,  
b) dolinami rzek, 
c) obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody.

5.3.3. Zaplecze budowy nale�y zorganizowa� zgodnie z wymogami �rodowiska, a w 
szczególno�ci zapewni�: 

a) uszczelnienie nawierzchni placów postojowych dla maszyn, �rodków transportu, 
parkingów dla pracowników itp., 
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b) uszczelnienie nawierzchni, gdzie magazynowane b�d� odpady niebezpieczne np. 
zanieczyszczone grunty, 

c) wła�ciwe gromadzenie odpadów, a szczególnie odbieranie odpadów i �cieków przez 
koncesjonowane firmy.

5.3.4. Nale�y stosowa� sprawny sprz�t i �rodki transportu, przy czym wa�na jest tutaj 
zarówno jako�� sprz�tu, jego prawidłowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe 
wyposa�enie w urz�dzenia zmniejszaj�ce niekorzystne oddziaływanie na �rodowisko.

5.3.5. Magazyny, składy i bazy transportowe nale�y wyposa�y� w sprawne urz�dzenia 
gospodarki wodno-�ciekowej, zaplecza budowy nale�y wyposa�y� w przeno�ne toalety.

5.3.6. Nale�y uporz�dkowa� teren budowy po zako�czeniu etapu realizacji oraz wykona�
prace porz�dkowe a teren tymczasowych placów budowy przywróci� do po�redniego stanu.

5.3.7. Masy ziemne, w jak najwi�kszym stopniu nale�y zagospodarowywa� na terenie 
inwestycji zgodnie z projektem,  
a) transport mas ziemnych nale�y prowadzi� w godzinach dziennych (600 - 2200) w rejonie 
obszarów zabudowy mieszkalnej, 
b) nie nale�y dopuszcza� do pylenia podczas transportu.

5.3.8. Powstaj�ce w trakcie przebudowy odpady nale�y segregowa� i magazynowa� w 
wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniaj�c ich regularny odbiór przez uprawnione 
podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mog� si� pojawi� w ramach robót budowlanych 
nale�y segregowa� i oddziela� od odpadów oboj�tnych i nie szkodliwych celem wywozu do 
specjalistycznych przedsi�biorstw zajmuj�cych si� utylizacj�.

5.3.9. Drzewa i krzewy znajduj�ce si� w obr�bie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki 
nale�y zabezpieczy� przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5.3.10. Nale�y w maksymalny sposób ograniczy� czas prowadzonych odwodnie� i stosowa�
metody ograniczaj�ce ilo�� odpompowywanej wody.

5.3.11. Prace niwelacyjne nale�y prowadzi� w taki sposób, aby unikn�� odwodnienia 
pobliskich terenów.

5.3.12. W celu ograniczenia uci��liwo�ci hałasowej prace budowlane w s�siedztwie terenów 
obj�tych ochron� przed hałasem nale�y prowadzi� wył�cznie w porze dziennej (w godz. 600 – 
2200). 

Wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� ochrony �rodowiska nie podlegaj�
odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie kontraktowej. 

6. Kontrola jako�ci robót

6.1. Program zapewnienia jako�ci (PZJ)

Do obowi�zków Wykonawcy nale�y opracowanie i przedstawienie do aprobaty In�yniera 
programu zapewnienia jako�ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
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Robót, mo�liwo�ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj�ce wykonanie Robót zgodnie 
z Dokumentacj� Projektow�, STWIORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
In�yniera. 
    
 Program zapewnienia jako�ci b�dzie zawiera�: 

a) cz��� ogóln� opisuj�c�: 
  - organizacj� wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
  - organizacj� ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
  - sposób zapewnienia bhp, 
  - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
  - wykaz osób odpowiedzialnych za jako�� i terminowo�� wykonania 

poszczególnych elementów Robót, 
  - system (sposób i procedur�) proponowanej kontroli i sterowania jako�ci�

wykonywanych Robót, 
  - wyposa�enie w sprz�t i urz�dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci� prowadzenie 
bada�), 

  - sposób oraz form� gromadzenia wyników bada� laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów steruj�cych a tak�e wyci�ganych wniosków 
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i form�
przekazywania tych informacji In�ynierowi; 

b) cz��� szczegółow� opisuj�c� dla ka�dego asortymentu Robót: 
  - wykaz maszyn i urz�dze� stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposa�eniem w mechanizmy do sterowania i urz�dzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

  - rodzaje i ilo�� �rodków transportu oraz urz�dze� do magazynowania i załadunku 
wyrobów oraz materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

  - sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrat� ich wła�ciwo�ci w czasie 
transportu, 

  - sposób i procedur� pomiarów i bada� (rodzaj i cz�stotliwo��, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urz�dze�, itp.) prowadzonych podczas dostaw wyrobów 
i materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
Robót 

  - sposób post�powania z wyrobami oraz materiałami i Robotami 
nieodpowiadaj�cymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako�ci Robót

Celem kontroli Robót b�dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi�gn��
zało�on� jako�� Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol� Robót i jako�ci wyrobów oraz materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wł�czaj�c personel, laboratorium, sprz�t, 
zaopatrzenie i wszystkie urz�dzenia niezb�dne do pobierania próbek i bada� wyrobów, 
materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli In�ynier mo�e za��da� od Wykonawcy przeprowadzenia 
bada� w celu zademonstrowania, �e poziom ich wykonywania jest zadowalaj�cy. 
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Wykonawca b�dzie przeprowadza� pomiary i badania wyrobów oraz materiałów i Robót 
z cz�stotliwo�ci� zapewniaj�c� stwierdzenie, �e Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWIORB. 

Minimalne wymagania, co do zakresu bada� i ich cz�stotliwo�� s� okre�lone w STWIORB, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam okre�lone, In�ynier ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni� wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy In�ynierowi �wiadectwa, �e wszystkie stosowane urz�dzenia i sprz�t 
badawczy posiadaj� wa�n� legalizacj�, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadaj�
wymaganiom norm okre�laj�cych procedury bada�. 
In�ynier b�dzie mie� nieograniczony dost�p do pomieszcze� laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. In�ynier b�dzie przekazywa� Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedoci�gni�ciach dotycz�cych urz�dze� laboratoryjnych, sprz�tu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Je�eli niedoci�gni�cia te b�d� tak powa�ne, �e mog�
wpłyn�� ujemnie na wyniki bada�, In�ynier natychmiast wstrzyma u�ycie do Robót badanych 
wyrobów oraz materiałów i dopu�ci je do u�ycia dopiero wtedy, gdy niedoci�gni�cia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostan� usuni�te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako�� tych 
wyrobów i materiałów. 

Wykonawca ma obowi�zek przedkładania In�ynierowi sporz�dzonych przez siebie recept do 
zatwierdzenia. Recepty powinny by� dostarczane wraz z wynikami przeprowadzonych bada�. 
In�ynier mo�e skierowa� recept� do sprawdzenia do Laboratorium wskazanego przez 
Zamawiaj�cego. Wówczas przekazuje recept� ze wszystkimi wynikami bada� oraz próbkami 
wsadowych. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki b�d� pobierane losowo. Zaleca si� stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, �e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog� by� z jednakowym 
prawdopodobie�stwem wytypowane do bada�. 

In�ynier b�dzie mie� zapewnion� mo�liwo�� udziału w pobieraniu próbek. 

Na polecenie In�yniera Wykonawca b�dzie przeprowadza� dodatkowe badania tych wyrobów 
i materiałów, których jako�� nie została potwierdzona pozytywnymi wynikami bada�
kontrolnych In�yniera, o ile kwestionowane wyroby oraz materiały nie zostan� przez 
Wykonawc� usuni�te lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych bada� pokrywa 
Wykonawca. 

Pojemniki do pobierania próbek b�d� dostarczone przez Wykonawc� i zatwierdzone przez 
In�yniera. In�ynier przeprowadza swoje badania wg p.6.6.

Próbki do bada� pobierane s� na ró�nym etapie realizacji zadania i w ró�nej postaci. 
Na etapie przed rozpocz�ciem robót: 

   Badania przedwykonawcze: 
- w postaci sypkiej: 

����kruszywa, m�czki, cementy;  
- w postaci zwi�zanej (o konsystencji urabialnej) do zarobów próbnych przy 

sprawdzaniu recepty 
- w postaci stałej (zaroby próbne), przy sprawdzaniu recepty  
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Na etapie realizacji: 
a) podło�e gruntowe, 

- w postaci sypkiej:  
� grunty, kruszywa, mieszanki cementowo-kruszywowe, mieszanki 

wapienno-kruszywowe, mieszanki kruszywowo-chemiczne.  
b) podbudowa,  

- w postaci sypkiej (na etapie rozkładania):  
� kruszywa, mieszanki cementowo-kruszywowe,  

c) nawierzchnia,  
-  postaci uło�onej nawierzchni z kostki betonowej: 

Równie� na ka�dym etapie realizacji (przed zakryciem), mo�na pobra� próbki w postaci 
odwiertów z poszczególnych warstw zwi�zanych cementem, wapnem oraz asfaltem.  
    

Cz�stotliwo�� oraz ilo�� pobieranych próbek jest okre�lona w STWIORB, natomiast sposób 
pobierania, ich wielko�� oraz sposób badania (w tym, jakie formy) jest okre�lony 
w przywołanych normach ( do powy�szych STWIORB).  

Ka�da próbka powinna by� pobrana w obecno�ci In�yniera i Kierownika Budowy, 
odpowiednio opisana i oznakowana a wszystkie informacje jak: data pobrania, nazwa zadania, 
lokalizacja, rodzaj próbki, poziom warstwy konstrukcyjnej lub podło�a oraz nazwiska osób 
bior�cych udział, powinny by� zapisane w Protokole z pobrania próbki lub próbek.  
Pobieranie próbek odbywa si� równie� w tedy, gdy w por� został powiadomiony Wykonawca 
o terminie pobierania a jednak jest nieobecny.  
  

In�ynier ma prawo pobiera� próbki w obecno�ci Wykonawcy do bada� kontrolnych 
wykonywanych przez Laboratorium wskazane przez Zamawiaj�cego. Negatywne wyniki 
bada�, upowa�niaj� In�yniera do zakwestionowania wykonanych robót lub wbudowanych 
wyrobów oraz materiałów i wydania polecenia do rozbiórki, wymiany lub naprawy.  

6.4. Badania i Pomiary

 Wszystkie badania i pomiary b�d� przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmuj� jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, 
stosowa� mo�na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez In�yniera. 

Przed przyst�pieniem do pomiarów lub bada�, Wykonawca powiadomi In�yniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na pi�mie ich wyniki do akceptacji In�yniera. 

Badania dziel� si� na:  
- badania Wykonawcy (w ramach własnego nadzoru) 
- badania kontrolne(w ramach nadzoru zleceniodawcy) 

           Badania kontrolne dziel� si� na: 
- podstawowe 
- dodatkowe 
- arbitra�owe 

Badania obejmuj�:  
- pobieranie próbek  
- zapakowanie próbek do wysyłki 
- transport próbek z miejsca pobrania do placówki wykonuj�cej badania i 

sprawozdanie z bada�.   
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Badania Wykonawcy. 
W trakcie wykonywania robót, In�ynier ma prawo wskaza� Wykonawcy wykonanie 
wszelkich niezb�dnych bada� w celu stwierdzenia jako�ci wykonanych robót i jako�ci 
wbudowanych wyrobów. Wykonawca jest zobowi�zany przekazywa� In�ynierowi raporty  
z wynikami wykonywanych bada�.  

Próbki b�d� pobierane losowo. Zaleca si� stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, �e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog� by� z jednakowym 
prawdopodobie�stwem wytypowane do bada�. 

In�ynier b�dzie mie� zapewnion� mo�liwo�� udziału w pobieraniu próbek. 

Próbki dostarczone przez Wykonawc� do bada� wykonywanych przez In�yniera b�d�
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez In�yniera. O wszystkich 
badaniach przeprowadzonych prze Wykonawc�, b�dzie powiadomiony In�ynier.  

Badania kontrolne.
Badania kontrolne s� badaniami In�yniera (Zamawiaj�cego), których celem jest sprawdzenie, 
czy jako�� wyrobów wbudowywanych oraz gotowych warstw spełniaj� wymagania okre�lone 
w STWIORB oraz w Dokumentacji Projektowej. Wyniki tych bada� s� podstaw� odbioru. 
Do zarz�dzania przeprowadzeniem bada� kontrolnych (w tym zakresu) uprawniony jest tylko 
In�ynier, natomiast badania wykonuje (na jego zlecenie) Laboratorium Drogowe wskazane 
przez Zamawiaj�cego. Wykaz i zakres bada� okre�lony jest w ka�dej STWIORB. 
Dla celów kontroli jako�ci i zatwierdzenia, In�ynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania wyrobów oraz materiałów u �ródła ich wytwarzania, i zapewniona 
mu b�dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta. 

In�ynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawc�, 
b�dzie ocenia� zgodno�� wyrobów oraz materiałów i Robót z wymaganiami STWIORB na 
podstawie wyników bada� dostarczonych przez Wykonawc�. 

Badania kontrolne dodatkowe
W przypadku uznania, �e jeden lub wi�cej z wyników bada� kontrolnych nie jest 
reprezentatywnych dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo ��da�
przeprowadzenia bada� kontrolnych dodatkowych ( na jego koszt). 

Badania arbitra�owe 
Badania arbitra�owe s� powtórzeniem bada� kontrolnych, co do których istniej� uzasadnione 
w�tpliwo�ci ze strony In�yniera lub Wykonawcy ( np. na podstawie własnych bada�). 
Badania arbitra�owe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezale�ne Laboratorium, które 
nie wykonywało bada� kontrolnych. Koszty bada� wraz ze wszystkimi kosztami pochodnymi 
ponosi strona, na której niekorzy�� przemawia wynik badania.  
  

6.5. Raporty z bada�

Wykonawca b�dzie przekazywa� In�ynierowi kopie raportów z wynikami bada� jak najszybciej, 
nie pó�niej jednak ni� w terminie okre�lonym w programie zapewnienia jako�ci. 

Wyniki bada� (kopie) b�d� przekazywane In�ynierowi na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez In�yniera

Dla celów kontroli jako�ci i zatwierdzenia, In�ynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania wyrobów u �ródła ich wytwarzania, i zapewniona mu b�dzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta wyrobów. 

In�ynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawc�, 
b�dzie ocenia� zgodno�� wyrobów i Robót z wymaganiami STWIORB na podstawie wyników 
bada� dostarczonych przez Wykonawc�. 

In�ynier ma obowi�zek pobiera� próbki wyrobów i prowadzi� badania niezale�nie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Odbiór poszczególnych asortymentów robót odbywa� si� b�dzie na 
podstawie wyników bada� kontrolnych In�yniera oraz Wykonawcy. 

Je�eli wyniki tych bada� wyka��, �e raporty Wykonawcy s� niewiarygodne, to In�ynier poleci 
Wykonawcy przeprowadzenie powtórnych bada�, albo oprze si� wył�cznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodno�ci materiałów i Robót z Dokumentacj� Projektow� i STWIORB. 
Całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada� i pobierania próbek poniesione zostan�
przez Wykonawc�. 

6.7.   Certyfikaty i deklaracje zgodno�ci 

Wła�ciwo�ci u�ytkowe wyrobów, zastosowanych w obiekcie budowlanym, w sposób trwały 
musz� umo�liwia� prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym 
spełnienie wymaga� podstawowych, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt1. Ustawy Prawo 
budowlane.
Deklaracja wła�ciwo�ci u�ytkowych powinna zawiera�; 

- numer nadany przez producenta  
- nazw� i adres producenta lub jego upowa�nionego przedstawiciela zgłoszonego w 
Europejskim Obszarze Gospodarczym ora miejsce produkcji 
- opis wyrobu i jego deklarowane wła�ciwo�ci (np. rodzaj, dane identyfikuj�ce, 
zastosowanie) 
- warunki, którym odpowiada wyrób tj.: odniesienie do obowi�zuj�cych norm 
europejskich, zgodnie z nast�puj�cym przyporz�dkowaniem:  

� AC                                    PN-EN 13108-1
� BBTM                              PN-EN 13108-2 
� SMA                                 PN-EN 13108-5 
� MA                                    PN-EN 13108-6
� PA                                     PN-EN 13108-7 
� W, �cieralna z bet. cementowego PN-EN 206-1 

            - warunki stosowania wyrobu;
- Numer i adres jednostki certyfikuj�cej oraz certyfikatu Zakładowej Kontroli 

Produkcji  
            - nazwisko i stanowisko osoby upowa�nionej do podpisywania deklaracji zgodno�ci w 
imieniu producenta i jego upowa�nionego przedstawiciela; 
           - dat� uzyskania  

Certyfikat powinien zawiera� poza wy�ej podanymi informacjami: 
           - nazw� i adres jednostki certyfikuj�cej; 
           - numer certyfikatu ZKP 
           - warunki i okres wa�no�ci certyfikatu, je�eli mato zastosowanie; 
           - nazwisko i stanowisko osoby upowa�nionej do podpisywania certyfikatu  
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Producent lub jego upowa�niony przedstawiciel zgłoszony w EOG jest odpowiedzialny za 
umieszczenie oznakowania CE. Znak CE powinien by� umieszczony zgodnie z Dyrektyw�
93/68/EWG na etykiecie znajduj�cej si� na opakowaniu lub doł�czonej do dokumentów 
handlowych (np. listu przewozowego). 
Przykłady dokumentu towarzysz�cego oznakowaniu CE zamieszczone s� w Wytycznych 
Technicznych WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008.  

Ponadto na niektóre wyroby budowlane obowi�zuj� Aprobaty Techniczne (do ko�ca terminu 
ich wa�no�ci) i Wykonawca wbudowuj�c takie wyroby, jest zobowi�zany przedstawi�
Deklaracj� zgodno�ci z tymi dokumentami.  

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi�zuj�cym Zamawiaj�cego  
i Wykonawc� w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do odbioru ostatecznego. 
Odpowiedzialno�� za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy b�d� dokonywane na bie��co i b�d� dotyczy� przebiegu Robót, 
stanu bezpiecze�stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Ka�dy zapis w Dzienniku Budowy b�dzie opatrzony dat� jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słu�bowego. Zapisy 
b�d� czytelne, dokonane trwał� technik�, w porz�dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 

Zał�czone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym 
numerem zał�cznika i opatrzone dat� i podpisem Wykonawcy i In�yniera. 

Do Dziennika Budowy nale�y wpisywa� w szczególno�ci: 

- dat� przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- dat� przekazania przez Zamawiaj�cego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez In�yniera programu zapewnienia jako�ci i harmonogramów 

Robót, 
- terminy rozpocz�cia i zako�czenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w Robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
- daty zarz�dzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i odbiory Robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, cz��ciowe  

i ostateczne, 
- wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperatur� powietrza w okresie wykonywania Robót podlegaj�cych 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi�zku z warunkami 
klimatycznymi, 

- zgodno�� rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 
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- dane dotycz�ce czynno�ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  
i w trakcie wykonywania Robót, 

- dane dotycz�ce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
- dane dotycz�ce jako�ci wyrobów i materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych bada� z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy b�d� przedło�one 
In�ynierowi do ustosunkowania si�. 
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem  
ich przyj�cia lub zaj�ciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje In�yniera do ustosunkowania si�. Projektant 
nie jest jednak stron� Kontraktu i nie ma uprawnie� do wydawania polece� Wykonawcy Robót. 

W przypadku realizacji robót budowlanych zwi�zanych z przebudow� wjazdu na zgłoszenie 
robót dziennik budowy nie jest wymagany. 

(2) Ksi��ka Obmiarów 

Ksi��ka Obmiarów stanowi dokument pozwalaj�cy na rozliczenie faktycznego post�pu ka�dego  
z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza si� w sposób ci�gły 
w jednostkach przyj�tych w Przedmiarze Robót i wpisuje do Ksi��ki Obmiarów. 

(3) Dokumenty dotycz�ce materiałów i bada�

 Wykonawca jest zobowi�zany gromadzi�: certyfikaty, deklaracje zgodno�ci na 
wyroby i materiały, protokoły z bada�, sprawozdania z bada� typu, recepty robocze 
i kontrolne wyniki bada� w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jako�ci. 
Dokumenty te stanowi� zał�czniki do odbioru Robót. Winny by� udost�pnione na ka�de 
�yczenie In�yniera.  

(4) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza si�, oprócz wymienionych w pkt. (1) – (3) nast�puj�ce 
dokumenty: 

a) zgłoszenie robót budowlanych, 
b) ewentualne protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru Robót, 
e) protokoły z narad i ustale�, 
f) korespondencj� na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy b�d� przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
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Zagini�cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla In�yniera i przedstawiane do wgl�du na 
�yczenie Zamawiaj�cego.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar Robót b�dzie okre�la� faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacj�
Projektow� i STWIORB, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In�yniera o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru b�d� wpisane do Ksi��ki Obmiarów.  

Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo�ciach podanych w Przedmiarze Robót lub 
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowi�zku 
uko�czenia wszystkich Robót. Bł�dne dane zostan� poprawione wg instrukcji In�yniera na 
pi�mie. 

Obmiar gotowych Robót b�dzie przeprowadzony z cz�sto�ci� wymagan� do celu miesi�cznej 
płatno�ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre�lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym 
przez Wykonawc� i In�yniera.

7.2. Zasady okre�lania ilo�ci Robót 

Długo�ci i odległo�ci pomi�dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b�d� obmierzone 
poziomo wzdłu� linii osiowej. Wi���ce s� wymiary szeroko�ci warstwy na wysoko�ci połowy 
grubo�ci warstwy. 

Je�li Specyfikacje Techniczne wła�ciwe dla danych Robót nie wymagaj� tego inaczej, obj�to�ci 
b�d� wyliczone w m3 jako długo�� pomno�ona przez �redni przekrój. 

Ilo�ci, które maj� by� obmierzone wagowo, b�d� wa�one w tonach lub kilogramach zgodnie  
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

7.3. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy

Wszystkie urz�dzenia i sprz�t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót b�d�
zaakceptowane przez In�yniera. 
Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy zostan� dostarczone przez Wykonawc�. Je�eli urz�dzenia te lub 
sprz�t wymagaj� bada� atestuj�cych to Wykonawca b�dzie posiada� wa�ne �wiadectwa 
legalizacji. 

Wszystkie urz�dzenia pomiarowe b�d� przez Wykonawc� utrzymywane w dobrym stanie,  
w całym okresie trwania Robót. 
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7.4. Wagi i zasady wa�enia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz�dzenia wagowe odpowiadaj�ce odno�nym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. B�dzie utrzymywa� to wyposa�enie zapewniaj�c  
w sposób ci�gły zachowanie dokładno�ci wg norm zatwierdzonych przez In�yniera. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary b�d� przeprowadzone przed cz��ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót,  
a tak�e w przypadku wyst�powania dłu�szej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikaj�cych przeprowadza si� w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegaj�cych zakryciu przeprowadza si� przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b�d� wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj�to�ci b�d� uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Ksi��ki Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog� by�
doł�czone w formie oddzielnego zał�cznika do Ksi��ki Obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z In�ynierem.

8. Odbiór robót

W zale�no�ci od ustale� odpowiednich STWIORB, Roboty podlegaj� nast�puj�cym etapom 
odbioru:
     a) odbiorowi Robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 
     b) odbiorowi cz��ciowemu, 
     c) odbiorowi ostatecznemu, 
     d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.1.   Odbiór Robót niezakrytych i ulegaj�cych zakryciu lub cz��ciowy 

8.1.1.   Uwagi ogólne  

Odbiór Robót niezakrytych (jak warstwy �cieralne) i ulegaj�cych zakryciu (dolne warstwy) 
lub cz��ciowy polega na finalnej ocenie ich ilo�ci i jako�ci. Odbiór tych Robót b�dzie 
dokonany w czasie umo�liwiaj�cym w przypadku wyst�pienia usterek, wykonanie 
niezb�dnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post�pu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje In�ynier.

Gotowo�� danej cz��ci Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem In�yniera. Odbiór b�dzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie pó�niej jednak ni� w ci�gu 3 dni od daty zgłoszenia. 

Wszystkie uzgodnione roboty poprawkowe i uzupełniaj�ce powinny zosta� spisane 
i potwierdzone przez obie strony. Wszystkie zmiany dotycz�ce rodzaju, ilo�ci i technologii 
mog� zosta� uznane tylko po uprzedniej pisemnej zgodzie odbieraj�cego. 
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Jako�� i ilo�� odbieranych Robót ocenia In�ynier na podstawie: 
- wyników bada�: kontrolnych, kontrolnych dodatkowych, arbitra�owych, 
- protokołów bada� Wykonawcy,  
- oceny makroskopowej wykonanej warstwy,  
- wyników obmiarów. 

8.1.2. Post�powanie z wadami ( potr�cenia i rozbiórki) 

Wszystkie przypadki przekroczenia warto�ci dopuszczalnych okre�lonych w STWIORB 
z uwzgl�dnieniem zasad ich oceny b�d� uznawane za wad�.  
Mog� mie� miejsce równie� inne wady, które stwierdzi komisja odbiorowa na odbiorze 
ostatecznym.  

8.1.3. Potr�cenia za wady wykonanych robót

Roboty wykonane z wadami, podlegaj� potr�ceniom.  
Potr�ce� dokonuje Komisja odbiorowa na odbiorze ostatecznym. 

8.1.4. Rozbiórka wykonanych Robót 

O rozbiórkach decyduje In�ynier w tracie odbioru robót niezakrytych lub ulegaj�cych 
zakryciu lub cz��ciowego. 

Podstaw� do podj�cia decyzji o rozbiórce mo�e stanowi� fakt wyst�pienia przekroczenia 
warto�ci dopuszczalnych w odniesieniu do min. dwóch cech (jednocze�nie) obj�tych 
badaniami kontrolnymi okre�lonymi w poszczególnych STWIORB i po uwzgl�dnieniu zasad 
ni�ej podanych:  
- ocena makroskopowa jest negatywna  
- co najmniej 95% wyników bada� i pomiarów, z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych odchyle�, 
nie spełnia wymaga� w odniesieniu do min. dwu cech (jednocze�nie) podlegaj�cych 
badaniom kontrolnym okre�lonym w poszczególnych STWIORB 
- wi�cej ni� 5% wyników bada� i pomiarów, z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych odchyle�
zwi�kszonych o 30%, nie spełnia wymaga� w odniesieniu do min. dwu cech (jednocze�nie) 
podlegaj�cych badaniom kontrolnym okre�lonym w poszczególnych STWIORB 
- wyst�puj�ce przekroczenia odchyle�, maj� istotny wpływ na cechy eksploatacyjne 
i bezpiecze�stwo ruchu.  

8.2.      Odbiór ko�cowy Robót 

Odbiór ko�cowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 
ich ilo�ci, jako�ci i warto�ci.

8.3.   Odbiór ostateczny 

  
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót zwi�zanych z usuni�ciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
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Odbiór ostateczny b�dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl�dnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.2. „Odbiór ko�cowy Robót”. 

8.4. Dokumenty do odbioru ko�cowego

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ko�cowego Robót jest protokół odbioru 
ko�cowego Robót sporz�dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 
Do odbioru ko�cowego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa� nast�puj�ce dokumenty: 

a) Dokumentacj� Projektow� podstawow� z naniesionymi zmianami oraz dodatkow�, 
je�li została sporz�dzona w trakcie realizacji Projektu. 

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Projektu i ew. uzupełniaj�ce lub zamienne). 

c) Badania i pomiary z p.6.4. 

d) Certyfikaty i deklaracje zgodno�ci z p. 6.5 

e) Dokumenty budowy z p. 6.8  

f) Protokoły z odbiorów robót niezakrytych i ulegaj�cych zakryciu lub cz��ciowych 
z p.8.2.     

g) Protokoły z odbiorów cz��ciowych 

h) Opini� technologiczna sporz�dzon� przez Wykonawc�  

i) Sprawozdanie techniczne kierownika budowy wraz z o�wiadczeniem o zako�czeniu 
Robót 

j) Sprawozdanie techniczne wraz z opini� technologiczn� sporz�dzone przez In�yniera    

k) Zestawienie wyników ze wszystkich bada� zleconych przez In�yniera do 
Laboratorium Drogowego wskazanego przez Zamawiaj�cego  

l) Wykaz wad i usterek sporz�dzony przez In�yniera: 

m) Rozstrzygni�tych na etapie odbioru robót niezakrytych i ulegaj�cych zakryciu lub 
odbiorów cz��ciowych   

n) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robót towarzysz�cych (np. na 
przeło�enie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o�wietlenia, wodoci�gowej 
itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót wła�cicielom urz�dze�. 

o) Geodezyjn� inwentaryzacj� powykonawcz� Robót i sieci uzbrojenia terenu. 

p) Kopi� mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 

q) Recepty i ustalenia technologiczne, 
r) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada� i oznacze� laboratoryjnych zgodne ze 

Specyfikacjami, 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgl�dem przygotowania dokumentacyjnego nie 
b�d� gotowe do odbioru ko�cowego, komisja w porozumieniu z Wykonawc� wyznaczy 
ponowny termin odbioru ko�cowego Robót.

Wykaz wszystkich robót, które zdaniem komisji trzeba poprawi� lub uzupełni� (wraz z 
terminami), sporz�dzi In�ynier. 
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9. Podstawa płatno�ci 

9.1 Ustalenia Ogólne

Podstaw� płatno�ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc� za jednostk�
obmiarow� ustalon� dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstaw� płatno�ci jest warto��
(kwota) podana przez Wykonawc� w danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Cena jednostkowa pozycji b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie czynno�ci, wymagania i badania 
składaj�ce si� na jej wykonanie, okre�lone dla tej Roboty w Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowa b�dzie obejmowa�: 

−−−− Robocizn� bezpo�redni�
−−−− Warto�� zu�ytych Wyrobów i Materiałów wraz z kosztami zakupu, 
−−−− Warto�� pracy Sprz�tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprz�tu na 

plac budowy i z powrotem, monta� i demonta� na stanowisku pracy),  
−−−− Koszty po�rednie w skład których wchodz�: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urz�dzenia i eksploatacji zaplecza 
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych, 
stanowisk pracy d�wigów itp.) koszty dotycz�ce oznakowania Robót, wydatki 
dotycz�ce bhp., usługi obce na rzecz budowy, koszty projektów uzupełniaj�cych, 
opłaty za dzier�aw� placów i bocznic, ubezpieczenia oraz koszty przedsi�biorstwa 
Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej,  

−−−− Zysk kalkulacyjny obejmuj�cy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mog�cych wyst�pi� w trakcie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

−−−− Podatki obliczane zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, 
−−−− Koszty dostosowania si� do wszystkich wymaga� STWIORB D-M.00.00.00. 
−−−− Koszty robót tymczasowych, które s� potrzebne do wykonania robót podstawowych 

ale nie s� przekazywane Zamawiaj�cemu i s� usuwane po wykonaniu robót 
podstawowych 

−−−− Koszty prac towarzysz�cych, które s� niezb�dne do wykonania robót podstawowych 
(niezaliczone do robót tymczasowych) 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawc� za dan� pozycj� w kosztorysie 
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mo�liwo�� ��dania dodatkowej zapłaty za wykonanie 
Robót obj�tych pozycj� kosztorysow� za wyj�tkiem wypadków omówionych w warunkach 
kontraktu. 

Do stawek jednostkowych nie nale�y dolicza� podatku VAT. 

9.2.  Wymagania Ogólne Szczegółowej Specyfikacji Technicznej D-M.00.00.00

Koszt dostosowania si� do Wymaga� Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej 
D - M.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre�lone w w/w dokumencie, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 
Koszty dostosowania si� do Wymaga� Ogólnych STWIORB D-M.00.00.00 nie podlegaj�
odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, �e s� wł�czone w Cen� Kontraktow�.
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9.3 Gwarancje i ubezpieczenia obejmuj� bez ogranicze : 

(a) koszty uzyskania, obsługi i przedło�enia zabezpieczenia wykonania i wszelkich 
ubezpiecze�. 

9.4. Ubezpieczenie obejmuje bez ogranicze

(a) koszty uzyskania obsługi i przedło�enia wszelkich ubezpiecze .

Uznaje si�, �e wszystkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej 
nie podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione we wska�niku kosztów po�rednich i tym 
samym w cenie kontraktowej.

10. Przepisy zwi�zane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 
z pó�niejszymi zmianami). 

2. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
monta�u i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj�cego dane dotycz�ce 
bezpiecze�stwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z 17.07.2002r., poz.953).

3. Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30.12.1994r w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8 z 1994r., poz. 38). 

4. Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r w sprawie 
rodzaju i zakresu opracowa� geodezyjno-kartograficznych oraz czynno�ci geodezyjnych 
obowi�zuj�cych w budownictwie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r). 

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30 z 
1989r., poz. 163 z pó�niejszymi zmianami).

6. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.) 
7. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony �rodowiska  - tekst jednolity DZ.U. nr 129 

poz.902 z 2006 r. z pó�niejszymi zmianami). 
8. Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z 05.08.1998r. w sprawie 

aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych 
(Dz. U. Nr 107 z 20.08 .1998r. poz.679 z pó�niejszymi zmianami). 

9. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60  
z pó�niejszymi zmianami). 

10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881). 
11. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówie� publicznych (Dz.U. Nr 164 z 2006 r. 

poz. 1163 z pó�niejszymi zmianami) 

12. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów oceny 
zgodno�ci, wymaga� jakie powinny jakie powinny spełnia� notyfikowane jednostki 
uczestnicz�ce w ocenie zgodno�ci, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195 poz. 2011). 

13. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów 
deklarowania zgodno�ci wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz. 2041). 
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14. Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Miejskiej 
15. Rozporz�dzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewn�trznych i Administracji  

z dnia 31 lipca 2002 w sprawie znaków i sygnałów drogowych – Dz. U. Nr 170 z dnia 12 
pa�dziernika 2002 r., poz. 1393. 

16. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urz�dze� bezpiecze�stwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach poz. 2181 Dziennik Ustaw  
z dnia 23 grudnia 2003r. Nr 220. 

17. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r w sprawie szczegółowych 
warunków zarz�dzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarz�dzaniem – Dz. U. Nr 177 – poz. 1729. 

18. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotycz�cej bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2003 r Nr 120 poz.1126) 

19. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, 
poz.908, tekst jednolity). 

20. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 (Dz.U.nr.151). 
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1. Wst�p 

1.1. Przedmiot STWIORB  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce 
wykonania i odbioru rozbiórki elementów dróg i ulic w zwi�zku z zmian� organizacji ruch na: 
ulicy Sianowskiej, Sienkiewicza, Staroł�ckiej, Zwierzynieckiej, skrzy�owaniu ulic Libelta-
Noskowskiego, Dolna Wilda-Hetma�ska, Dolna Wilda-Krzy�owa, oraz wje�dzie do Ogrodu 
Botanicznego na ulicy D�browskiego 

1.2. Zakres stosowania STWIORB 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych STWIORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� wykonania robót rozbiórkowych 
elementów nawierzchni chodników, warstw nawierzchni jezdni, obrze�y betonowych, 
kraw��ników betonowych, oraz ci�cie nawierzchni jezdni pił� mechaniczn�. 

Uwaga: Materiały rozbiórkowe nale�y przejrze� i posortowa�. Ostateczn� decyzj�
o przydatno�ci materiałów podejmie In�ynier w porozumieniu 
z Zamawiaj�cym. 

Materiały nadaj�ce si� do ponownego wbudowania s� własno�ci�
Zamawiaj�cego i nale�y je wbudowa� zgodnie z projektem, a nadmiar 
odwie�� na składowisko wskazane przez Zamawiaj�cego. Gruz, złom, 
odpady s� własno�ci� wykonawcy i nale�y je przetransportowa� na 
składowisko złomu lub odpadów lub unieszkodliwi�. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej STWIORB s� zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami 
i STWIORB D-M.00.00.00. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno��
z Dokumentacj� Projektow�, STWIORB i poleceniami In�yniera. 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania 
ogólne". 

2. Wyroby budowlane i materiały 

Nie wyst�puj�. 
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3. Sprz�t 

3.1. Roboty zwi�zane z rozbiórk� elementów dróg i ulic 

Roboty zwi�zane z rozbiórk� elementów dróg i ulic b�d� wykonywane mechanicznie 
i r�cznie.  

3.2. Sprz�t do rozbiórki 

- ładowarki, 

- samochody ci��arowe, 

- młoty pneumatyczne, 

- piły mechaniczne, 

- frezarki nawierzchni, 

- koparki. 

4. Transport 

Materiały uzyskane z rozbiórki mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu 
zaakceptowanymi przez In�yniera dla danego asortymentu materiału rozbiórkowego. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Wyznaczenie elementów przeznaczonych do rozbiórki. 

Wyznaczenie elementów przeznaczonych do rozbiórki nale�y wykona� na podstawie 
Dokumentacji Projektowej. 

5.3. Przewo�enie i składowanie materiałów pochodz�cych z rozbiórek. 

Materiały z rozbiórek nadaj�ce si� do ponownego wykorzystania, a niewykorzystane na 
miejscu, kruszywo i inne, stanowi� własno�� Zamawiaj�cego. Nale�y go załadowa�, 
przewie�� i składowa� w sposób uporz�dkowany i wła�ciwy dla danego asortymentu oraz 
zabezpieczy� przed zniszczeniem. 

Materiał odpadowy z rozbiórki jest własno�ci� Wykonawcy. Wykonawca winien 
przetransportowa� go i zło�y� na składowisku w uzgodnieniu w wła�ciwymi władzami i 
zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami ochrony �rodowiska. 

5.4. Kruszywo kamienne oraz gruz betonowy z rozbiórek 

Kruszywo kamienne oraz gruz betonowy z rozbiórek nale�y oczy�ci� przez odsortowanie 
zanieczyszcze�, przekruszenie i posortowanie na frakcje odpowiednie do wytwarzania 
mieszanek kruszywa odpowiadaj�cych wymaganiom WT-4. 
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6. Kontrola jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w STWIORB D-M.00.00.00.  

Kontroli podlega sposób wykonywania robót rozbiórkowych, prawidłowo�� transportu 
i składowania materiałów uzyskanych podczas rozbiórki. 

7. Obmiar robót 

Jednostkami  obmiaru s� :  

− dla poszczególnych warstw podbudowy i nawierzchni, umocnie� skarp – m2

− dla kraw��ników, obrze�y, �cieków, barier ochronnych, ogrodze�, ci�� pił�
mechaniczn�.– m  

− słupków, konstrukcji wsporczych, tarcz znaków i słupków, bram i furtek – szt.  

Ogólne wymagania dotycz�ce obmiaru podano w STWIORB D-M.00.00.00 punkt 7. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w  STWIORB  D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".  
Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, STWIORB  
i wymaganiami In�yniera, je�eli wszystkie wymagania wg pkt. 6 zostały spełnione. 

9. Podstawa płatno�ci 

Ogólne wymagania dotycz�ce płatno�ci podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania 
ogólne". 

Cena wykonania robót obejmuje: 

− wyznaczenie miejsc rozbiórek, 
− rozebranie poszczególnych asortymentów, 
− sortowanie materiałów do ponownego wykorzystania, 
− załadunek i odtransportowanie materiałów rozbiórkowych na składowisko 

Wykonawcy lub Zamawiaj�cego, 
− uporz�dkowanie terenu robót, 
− utylizacj� b�d� składowanie materiałów. 

10. Przepisy zwi�zane 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 z 2001 roku poz. 628 ze 
zmianami). 

Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urz�dze� bezpiecze�stwa 
ruchu i warunków ich umieszczania na drogach(Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181)-zał.nr4. 

Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze�stwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r Nr 47 poz. 401, ze 
zmianami.) 
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autostrad, dróg. 
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1. Wst�p 

1.1. Przedmiot STWIORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce 
wykonania i odbioru robót zwi�zanych z wykonaniem oznakowania w zwi�zku z zmian�
organizacji ruch na: ulicy Sianowskiej, Sienkiewicza, Staroł�ckiej, Zwierzynieckiej, 
skrzy�owaniu ulic Libelta-Noskowskiego, Dolna Wilda-Hetma�ska, Dolna Wilda-Krzy�owa, 
oraz wje�dzie do Ogrodu Botanicznego na ulicy D�browskiego 

1.2. Zakres stosowania STWIORB 

   Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych STWIORB 

   Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� prowadzenia robót przy 
wykonaniu docelowego oznakowania poziomego wyrobami grubowarstwowymi z mas 
chemoutwardzalnych oraz obejmuj�: 

� Usuni�cie istniej�cego oznakowania poziomego, 
� Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi – linie ci�głe, 
� Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi – linie przerywane, 
� Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi – strzałki i inne symbole, 
� Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi – powierzchnie czerwone 
i niebieskie. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.4.1. Oznakowanie poziome- znaki drogowe poziome umieszczone na nawierzchni w postaci 
linii ci�głych lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli 
oraz innych linii zwi�zanych z oznaczeniem okre�lonych miejsc na tej nawierzchni. W 
zale�no�ci od rodzaju i sposobu zastosowania znaki poziome mog� mie� znaczenie 
prowadz�ce, segreguj�ce, informuj�ce, ostrzegawcze, zakazuj�ce lub nakazuj�ce. 

1.4.2.Znaki podłu�ne - linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim 
k�tem wyst�puj�ce, jako linie: - pojedyncze: przerywane lub ci�głe, segregacyjne lub 
kraw�dziowe, - podwójne: przerywane z ci�głymi, przerywane lub ci�głe. 

1.4.3.Strzałki-znaki poziome na nawierzchni wyst�puj�ce, jako strzałki kierunkowe słu��ce 
do wskazania dozwolonego kierunku jazdy oraz strzałki naprowadzaj�ce, które uprzedzaj� o 
konieczno�ci opuszczania pasa, na którym si� znajduj�. 

1.4.4.Znaki poprzeczne – znaki słu��ce do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ruchu 
pieszych i rowerzystów w poprzek drogi, miejsc wymagaj�cych zatrzymania pojazdów oraz 
miejsc lokalizacji progów zwalniaj�cych. 

1.4.5.Znaki uzupełniaj�ce - znaki o ró�nych kształtach, wymiarach i przeznaczeniu, 
wyst�puj�ce w postaci symboli, napisów, linii przystankowych, stanowisk i pasów 
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postojowych, powierzchni wył�czonych z ruchu oraz symboli znaków pionowych  
w oznakowaniu poziomym. 

1.4.6.Wyroby do poziomowego znakowania dróg - materiały zawieraj�ce rozpuszczalniki, 
wolne od rozpuszczalników lub punktowe elementy odblaskowe, które mog� zosta�
naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytłaczanie, 
rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w 
temperaturze podwy�szonej. Wyroby te powinny by� retrorefleksyjne. 

1.4.7.Wyroby do znakowania cienkowarstwowego - farby rozpuszczalnikowe, 
wodorozcie�czalne i chemoutwardzalne nakładane warstw� grubo�ci od 0,4 mm do 0,8 mm, 
mierzon� na mokro. 

1.4.8. Wyroby do znakowania grubowarstwowego - Wyroby nakładane warstw� grubo�ci od 
0,9 mm do 3,5 mm. Nale�� do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimno oraz masy 
termoplastyczne. 

1.4.9. Wyroby prefabrykowane - Wyroby, które ł�czy si� z powierzchni� drogi przez klejenie, 
wtapianie, wbudowanie lub w inny sposób. Zalicza si� do nich masy termoplastyczne w 
arkuszach do wtapiania oraz ta�my do oznakowa� tymczasowych (�ółte) i trwałych (białe) 
oraz punktowe elementy odblaskowe. 

1.4.10. Punktowe elementy odblaskowe - urz�dzenia prowadzenia poziomego, o ró�nym 
kształcie, wielko�ci i wysoko�ci oraz rodzaju i liczbie zastosowanych odbły�ników, które 
odbijaj� padaj�ce z boku o�wietlenie w celu ostrzegania, prowadzenia i informowania 
u�ytkowników drogi. Punktowy element odblaskowy mo�e składa� si� z jednej lub kilku 
integralnie zwi�zanych ze sob� cz��ci, mo�e by� przyklejony, zakotwiczony lub wbudowany 
w nawierzchnie drogi. Cz��� odblaskowa mo�e by� jedno lub dwukierunkowa, mo�e si�
zgina� lub nie. Element ten mo�e by� typu stałego (P) lub tymczasowego (T). 

1.4.11 Kulki szklane - wyrób w postaci przezroczystych, kulistych cz�stek szklanych do 
posypywania lub narzucania pod ci�nieniem na oznakowanie wykonane w stanie ciekłym, w 
celu uzyskania widzialno�ci oznakowania w nocy przez odbicie powrotne padaj�cej wi�zki 
�wiatła pojazdu w kierunku kierowcy. Kulki szklane s� tak�e składnikami wyrobów 
grubowarstwowych. 

1.4.12. Kruszywo przeciwpo�lizgowe – twarde ziarna pochodzenia naturalnego lub 
sztucznego stosowane do zapewnienia własno�ci przeciwpo�lizgowych poziomym 
oznakowaniom dróg, stosowane samo lub w mieszaninie z kulkami szklanymi. 

1.4.13. Pozostałe okre�lenia s� zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogólne" pkt. 1.4.,

1.5.Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w STWIORB D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania, oraz za zgodno��  
z Dokumentacj� Projektow�, STWIORB i poleceniami In�yniera. 
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2. Wyroby budowlane 

2.1 Ogólne wymagania dotycz�ce wyrobów 

Ogólne wymagania dotycz�ce wyrobów, ich pozyskiwania i składowania podano w  
STWIORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.2 Dokument dopuszczaj�cy do stosowania 

Dopuszczone do stosowania s� wyroby opisane w STWIORB D-M.00.00.00 pkt. 2. 

2.3 Badanie wyrobów, których jako�� budzi w�tpliwo��

Badania kontrolne wyrobów, które budz� w�tpliwo�ci, co do jako�ci, w celu stwierdzenia czy 
odpowiadaj� one wymaganiom w pkt 2 zleca In�ynier. 

Badania powinny by� wykonane zgodnie z PN-EN 1871:2003[6] lub Warunkami 
Technicznymi POD-97 [10]. 

2.4 Oznakowanie wyrobów 

Wyroby winny by� oznakowane zgodnie z wymaganiami STWIORB D-M.00.00.00 pkt 2.1.2 
i 2.1.3. 

2.5 Przepisy okre�laj�ce wymagania dla wyrobów 

Podstawowe wymagania dotycz�ce wyrobów podano w punkcie 2.6, a szczegółowe 
wymagania okre�lone s� w „Warunkach technicznych POD-97”[10] zgodnie z STWIORB D-
M.00.00.00. 

2.6 Wymagania wobec wyrobów do poziomego znakowania dróg 

2.6.1. Wyroby do znakowania grubowarstwowego 
Wyrobami do znakowania grubowarstwowego powinny by� wyroby umo�liwiaj�ce 
nakładanie ich warstw� grubo�ci od 0,9 mm do 3,5 mm, jak masy chemoutwardzalne 
stosowane na zimno. 

Masy chemoutwardzalne powinny by� substancjami jedno-, dwu - lub trójskładnikowymi, 
mieszanymi ze sob� w proporcjach ustalonych przez producenta i nakładanymi na 
nawierzchni� z u�yciem odpowiedniego sprz�tu. Masy te powinny tworzy� powłok�, których 
spójno�� zapewnia jedynie reakcja chemiczna. 

Masy termoplastyczne powinny by� substancjami nie zawieraj�cymi rozpuszczalników, 
dostarczanymi w postaci bloków, granulek lub proszku. Przy stosowaniu powinny da� si�
podgrzewa� do stopienia i aplikowa� r�cznie lub maszynowo. Masy te powinny tworzy�
spójn� warstw� przez ochłodzenie. 

Wła�ciwo�ci fizyczne wyrobów do znakowania grubowarstwowego i wykonanych  
z nich elementów prefabrykowanych okre�laj� polskie normy lub aprobaty techniczne. 
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2.6.2.  Materiały do oznakowania cienkowarstwowego

Wyrobami  do znakowania cienkowarstwowego powinny by� farby umo�liwiaj�ce nakładanie 

ich warstw� o grubo�ci od 0,4 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny to by� ciekłe produkty 

zawieraj�ce ciała stałe zdyspergowane w roztworze �ywicy syntetycznej w rozpuszczalniku 

organicznym lub w wodzie, które mog� wyst�powa� w układach jedno- lub 

wieloskładnikowych. 

 Podczas nakładania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchni� p�dzlem, 

wałkiem lub przez natrysk, powinny one tworzy� warstw� kohezyjn� w procesie odparowania 

i/lub w procesie chemicznym. 

Wła�ciwo�ci fizyczne poszczególnych materiałów do poziomego oznakowania 

cienkowarstwowego okre�laj� aprobaty techniczne.  

2.6.3. Zawarto�� składników lotnych w materiałach do znakowania cienkowarstwowego 

Zawarto�� składników lotnych (rozpuszczalników organicznych) nie powinna przekracza�
25% (m/m) w postaci gotowej do aplikacji, w materiałach do znakowania 

cienkowarstwowego.  

Nie dopuszcza si� stosowania materiałów zawieraj�cych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. 

toluen, ksylen, etylobenzen) w ilo�ci wi�kszej ni� 8 % (m/m). Nie dopuszcza si� stosowania 

materiałów zawieraj�cych benzen i rozpuszczalniki chlorowane. 

2.6.4. Wymagania wobec wyrobów ze wzgl�du na ochron� warunków pracy i �rodowiska. 

Wyroby stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawiera� substancji 

zagra�aj�cych zdrowiu ludzi i powoduj�cych ska�enie �rodowiska. 

2.7. Przechowywanie i składowanie 

Wyroby do znakowania grubowarstwowego nawierzchni powinny zachowa� stało�� swoich 

wła�ciwo�ci chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesi�cy 

składowania w warunkach okre�lonych przez producenta. 

Wyroby do poziomego znakowania dróg nale�y przechowywa� w magazynach 

odpowiadaj�cych zaleceniom producenta, zwłaszcza zabezpieczaj�cych je od 

napromieniowania słonecznego, opadów i w temperaturze, dla: 

- farb wodorozcie�czalnych od 5°C do 40°C, 

- farb rozpuszczalnikowych od -5°C do 25°C, 

- pozostałych wyrobów – poni�ej 40°C. 
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3. Sprz�t

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w STWIORB D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

3.2. Sprz�t do wykonania oznakowania poziomego 

Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania oznakowania poziomego, w zale�no�ci od zakresu 
robót, powinien wykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu, 
zaakceptowanego przez In�yniera: 
- szczotek mechanicznych (zaleca si� stosowanie szczotek wyposa�onych w urz�dzenia 
odpylaj�ce) oraz szczotek r�cznych, 
- spr��arek, 
- malowarek, 
- układarek mas chemoutwardzalnych, 
- sprz�tu do bada�, okre�lonego w STWIORB. 

Wykonawca powinien zapewni� odpowiedni� jako��, ilo�� i wydajno�� malowarek lub 
układarek proporcjonaln� do wielko�ci i czasu wykonania całego zakresu robót. 

3.3. Sprz�t towarzysz�cy 

Wykonawca robót musi dysponowa� pojazdami zabezpieczaj�cymi (z oznakowaniem 
ruchomym) do rozstawiania i zbierania pachołków, które zabezpieczaj� �wie�e znakowanie 
przed rozjechaniem. Wykonawca powinien dysponowa� tak� liczb� pachołków 
ostrzegawczych, by móc zabezpieczy� jednorazowo wykonywany odcinek do czasu 
wyschni�cia naniesionego na nim znakowania. 

Wykonawca powinien dysponowa� kompletem znaków ruchomych i stałych, przewidzianych 
do oznakowania odcinka robót wg projektu tymczasowej organizacji ruchu. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w STWIORB D-M 00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 

4.2. Przewóz wyrobów do poziomego znakowania dróg 

Wyroby do poziomego znakowania dróg nale�y przewozi� w pojemnikach zapewniaj�cych 
szczelno��, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych wła�ciwo�ci.  

Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne oraz farby i masy chemoutwardzalne nale�y 
transportowa� zgodnie z postanowieniami umowy mi�dzynarodowej dla transportu 
drogowego materiałów palnych, klasy 3, oraz szczegółowymi zaleceniami zawartymi w 
karcie charakterystyki wyrobu sporz�dzonej przez producenta.  
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5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robot 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" 
pkt 5. Nowe i odnowione nawierzchnie dróg przed otwarciem do ruchu musz� by�
oznakowane zgodnie z dokumentacj� projektow�.

5.2. Warunki atmosferyczne 

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosi�
co najmniej 10°C, a wilgotno�� wzgl�dna powietrza powinna by� zgodna z zaleceniami 
producenta lub wynosi� co najwy�ej 85%. 

5.3. Jednorodno�� nawierzchni znakowanej 

Poprawno�� wykonania znakowania wymaga jednorodno�ci nawierzchni znakowanej. 

5.4. Przygotowanie podło�a do wykonania znakowania 

Przed wykonaniem znakowania poziomego nale�y oczy�ci� powierzchni� nawierzchni 
malowanej z pyłu, kurzu, piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszcze�, przy u�yciu 
sprz�tu wymienionego w STWIORB i zaakceptowanego przez In�yniera. 
Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by�
czysta i sucha. 

5.5. Przedznakowanie 

W celu dokładnego wykonania poziomego oznakowania drogi, mo�na wykona�
przedznakowanie, stosuj�c si� do ustale� zawartych w dokumentacji projektowej, w 
zał�czniku nr 2 do rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury [8], STWIORB i wskazaniach 
In�yniera. 

Do wykonania przedznakowania mo�na stosowa� nietrwała farb�, np. farb� silnie 
rozcie�czon� rozpuszczalnikiem. Zaleca si� wykonanie przedzankowania w postaci cienkich 
linii lub kropek. Pocz�tek i koniec znakowania nale�y zaznaczy� mał� kresk� poprzeczn�. 

5.6. Wykonanie oznakowania drogi 

5.6.1. Dostarczenie wyrobów i spełnienie zalece� ich producenta 

Wyroby do oznakowania drogi, spełniaj�ce wymagania podane w punkcie 2, powinny by�
dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami 
STWIORB, producenta oraz wymaganiami znajduj�cymi si� w aprobacie technicznej. 

5.6.2. Wykonanie oznakowania drogi materiałami cienkowarstwowymi 

Wykonanie znakowania powinno by� zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w 
przypadku ich braku lub niepełnych danych - zgodne z poni�szymi wskazaniami. 

Farb� do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania nale�y wymiesza�
w czasie od 2 do 4 minut do uzyskania pełnej jednorodno�ci. Przed lub w czasie napełniania 
zbiornika malowarki zaleca si� przecedzi� farb� przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosowa� do 
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malowania mechanicznego farby, w której osad na dnie opakowania nie daje si� całkowicie 
wymiesza� lub na jej powierzchni znajduje si� ko�uch. 

Farb� nale�y nakłada� równomiern� warstw� o grubo�ci od 0,4 mm do 0,8 mm, zachowuj�c 
wymiary i ostro�� kraw�dzi. Grubo�� nanoszonej warstwy zaleca si� kontrolowa� przy 
pomocy grzebienia pomiarowego na płytce szklanej lub metalowej podkładanej na drodze 
malowarki. 

Decyzj� dotycz�c� rodzaju sprz�tu i sposobu wykonania znakowania podejmuje In�ynier na 
wniosek Wykonawcy. 

5.6.3. Wykonanie znakowania drogi wyrobami grubowarstwowymi 

Wykonanie znakowania powinno by� zgodne z zaleceniami producenta wyrobów, a w 
przypadku ich braku lub niepełnych danych - zgodne z poni�szymi wskazaniami. 

W przypadku mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych wszystkie wi�ksze prace (linie 
kraw�dziowe, segregacyjne o długo�ci ponad 20 m) powinny by� wykonywane przy u�yciu 
urz�dze� samojezdnych z automatycznym podziałem linii z ew. kruszywem uszorstniaj�cym. 
W przypadku mniejszych prac, wielko��, wydajno�� i jako�� sprz�tu nale�y dostosowa� do 
ich zakresu i rozmiaru.  

5.6.4. Wykonanie oznakowania tymczasowego 

Do wykonania oznakowania tymczasowego barwy �ółtej nale�y stosowa� materiały łatwe do 
usuni�cia po zako�czeniu okresu tymczasowo�ci. Linie wyznaczaj�ce pasy ruchu zaleca si�
uzupełni� punktowymi elementami odblaskowymi z odbły�nikami tak�e barwy �ółtej.  

Czasowe oznakowanie poziome powinno by� wykonane z materiałów odblaskowych. Do 
jego wykonania nale�y stosowa�: farby, ta�my samoprzylepne lub punktowe elementu 
odblaskowe. Stosowanie farb dopuszcza si� wył�cznie w takich przypadkach, gdy w wyniku 
przewidywanych robót nawierzchniowych oznakowanie to po ich zako�czeniu b�dzie 
całkowicie niewidoczne, np. zostanie przykryte now� warstw� �cieraln� nawierzchni. 

Materiały stosowane do wykonywania oznakowania tymczasowego nie wymagaj� znaków 
CE lub budowlanego. 

5.7. Usuwanie oznakowania poziomego 

Istniej�ce oznakowanie poziome, które według dokumentacji ma by� usuni�te, nale�y usun��
przy jednoczesnym minimalnym uszkodzeniu nawierzchni. 

Zaleca si� wykonywa� usuwanie oznakowania: 
− cienkowarstwowego, metod�: frezowania mechanicznego lub wod� pod wysokim 

ci�nieniem (waterblasting), piaskowania, �rutowania, trawienia, wypalania lub 
zamalowania, 

− grubowarstwowego, metod� piaskowania, kulkowania, frezowania, 
− punktowego, prostymi narz�dziami mechanicznymi. 
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�rodki zastosowane do usuni�cia oznakowania nie mog� wpływa� ujemnie  
na przyczepno�� nowego oznakowania do podło�a, na jego szorstko��, trwało�� oraz  
na wła�ciwo�ci podło�a. 

Materiały pozostałe po usuni�ciu oznakowania nale�y usun�� z drogi zgodnie z wymaganiami 
ustawy o odpadach (Dz. U.2001 nr 62 poz. 628), 

6. Kontrola jako�ci robót 

6.1. Kontrola jako�ci wyrobów 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w STWIORB D-M.00.00.00."Wymagania 
ogólne". 

6.2. Badanie przygotowania podło�a i przedznakowania 

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by� całkowicie czysta 
i sucha. 
Przedznakowanie powinno by� wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5. 

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego 

6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego 

6.3.1.1. Zasady 

Badania wst�pne, dla których okre�lono pierwsze wymaganie, s� wykonane w celu kontroli 
przed odbiorem. Powinny by� wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu 
oznakowania.  

Badania kontrolne nale�y wykona� w ci�gu 16 dni przed upływem 2 lat od wykonania 
oznakowania i w ci�gu 16 dni przed upływem 3 letniej gwarancji na oznakowanie. 

6.3.1.2. Widzialno�� w dzie�

Za miar� widzialno�ci w dzie� przyj�to współczynnik luminancji w �wietle rozproszonym 
Qd.: 
- dla oznakowania nowego barwy białej (w stanie suchym) w ci�gu 14-30 dni po wykonaniu 
co najmniej 130 mcd 121 −−

xm  (klasa Q3), 
- dla barwy białej po 30 dniu od wykonania w ci�gu całego okresu u�ytkowania – co najmniej 
100 mcd 121 −−

xm  (klasa Q2), 
- Inne barwy oznakowa� ni� biała nale�y stosowa� zgodnie z zaleceniami zawartymi w 
zał�czniku nr 2 do rozporz�dzenia [7]. 

Barwa oznakowania powinna by� okre�lona wg PN-EN 1436:2000[4] przez współrz�dne 
chromatyczno�ci x i y, które dla suchego oznakowania powinny le�e� w obszarze 
zdefiniowanym przez cztery punkty naro�ne podane w tablicy 1. 
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Tablica 1. Punkty naro�ne obszarów chromatyczno�ci oznakowa� dróg 

Punkt naro�ny nr 1 2 3 4 

Oznakowanie białe 
x 0,355 0,305 0,285 0,335 
y 0,355 0,305 0,325 0,375 

Oznakowanie czerwone 
x 0,690 0,530 0,495 0,655 
y 0,310 0,300 0,335 0,345 

Dla oznakowania grubowarstwowego strukturalnego dopuszczalne s� warto�ci współczynnika 
zmniejszone o 20% wobec zapisanych wy�ej. 

6.3.1.3. Widzialno�� w nocy 

Za miar� widzialno�ci w nocy przyj�to powierzchniowy współczynnik odblasku RL, 
okre�lany wg PN-EN 1436:2000 [4] z uwzgl�dnieniem podziału na klasy wg PN-EN 
1436:2000/A1:2005 [4a]. 
  
Warto�� współczynnika RL powinna wynosi�:  
- dla oznakowania nowego barwy białej (w stanie suchym) wci�gu 14 – 30 dni po wykonaniu 
co najmniej 200 mcd m-2 lx-1 (klasa R4),  
- dla oznakowania eksploatowanego w ci�gu od 2 do 6 miesi�cy po wykonaniu barwy białej – 
co najmniej 150 mcd m-2 lx-1 (klasa R3), 
- dla oznakowania eksploatowanego od 7 miesi�cy po wykonaniu barwy białej – co najmniej 
100 mcd m-2 lx-1 (klasa R2). 

6.3.1.4. Szorstko�� oznakowania 

Miar� szorstko�ci oznakowania jest warto�� wska�nika szorstko�ci SRT (Skid Resistance 
Tester) mierzona wahadłem angielskim, wg PN-EN 1436:2000 [4] lub POD-97 [10] 

Wymaga si�, aby warto�� wska�nika szorstko�ci SRT wynosiła na oznakowaniu w ci�gu 
całego okresu u�ytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1).

Szorstko�� oznakowania, na którym nie zastosowano kruszywa przeciwpo�lizgowego, 
zazwyczaj wzrasta w okresie eksploatacji oznakowania, dlatego nie nale�y wymaga� wy�szej 
jego warto�ci na starcie, a ni�szej w okresie gwarancji.  
Wykonywanie pomiarów wska�nika szorstko�ci SRT dotyczy oznakowa� jednolitych, 
płaskich, wykonanych farbami, masami termoplastycznymi, masami chemoutwardzalnymi 
i ta�mami. Pomiar na oznakowaniu strukturalnym jest, je�li mo�liwy, to nie miarodajny. W 
przypadku oznakowania z wygarbieniami i punktowymi elementami odblaskowymi pomiar 
nie jest mo�liwy. 

6.3.1.5. Trwało�� oznakowania 

W celach kontrolnych trwało�� jest oceniana po�rednio przez sprawdzenie spełniana 
wymaga� widzialno�ci w dzie�, w nocy i szorstko�ci. 

Je�eli wymagania te nie s� spełnione, to Wykonawca zobowi�zany jest wykona� na swój 
koszt odnow� oznakowania według poni�szych zasad: 

- wykonane masami chemoutwardzalnymi – farbami chemoutwardzalnymi, 
natryskiwanymi masami chemoutwardzalnymi lub odpowiednimi akrylowymi 
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farbami rozpuszczalnymi odblaskowymi zawieraj�cymi mniej ni� 8% (m/m) 
rozpuszczalników aromatycznych oraz nie zawieraj�cymi benzenu i 
rozpuszczalników chlorowanych spełniaj�ca wymagania polskiej normy lub 
aprobaty technicznej. 

Analogicznie nale�y post�pi� przy oznakowaniu termoplastycznym 
Grubo�� nakładanej przy odnowieniu warstwy nale�y dobra� kieruj�c si� wskazaniami 
producenta wyrobu i wymagan� trwało�ci�. 
Odnowa oznakowania winna by� wykonana w ci�gu najbli�szych 20 dni roboczych 
licz�c od dnia powiadomienia o wadzie z temperatur� i wilgotno�ci� spełniaj�c�
wymagania niniejszej STWIORB. 
Wymagany okres trwało�ci oznakowania cienkowarstwowego wynosi 1 rok. 
Wymagany okres trwało�ci oznakowania grubowarstwowego wynosi 3 lata. 

6.3.1.6. Czas schni�cia oznakowania ( wzgl�dnie czas do przejezdno�ci oznakowania) 

Czas schni�cia oznakowania nie powinien przekracza� czasu gwarantowanego przez 
producenta, z tym �e nie mo�e przekracza� 2 godzin w przypadku wymalowa� nocnych i 1 
godziny w przypadku wymalowa� dziennych. Metoda oznaczenia czasu schni�cia znajduje 
si� w POD-97 [10]. 

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego cienkowarstwowego lub 
grubowarstwowego 

Wykonawca wykonuj�c znakowanie poziome  cienkowarstwowe lub grubowarstwowe 
przeprowadza przed rozpocz�ciem ka�dej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej 
raz dziennie, nast�puj�ce badania: 
a) przed rozpocz�ciem pracy: 
− sprawdzenie oznakowania opakowa�, 
− wizualn� ocen� stanu wyrobu, w zakresie jego jednorodno�ci i widocznych wad, 
− pomiar wilgotno�ci wzgl�dnej powietrza, 
− pomiar temperatury powietrza i nawierzchni, 
− badanie lepko�ci farby wg POD-97 [10], 
b) w czasie wykonywania pracy: 
− pomiar grubo�ci warstwy oznakowania, 
− pomiar czasu schni�cia, wg POD-97 [10], 
− wizualn� ocen� równomierno�ci rozło�enia kulek szklanych podczas objazdu w nocy, 
− pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodno�� z dokumentacj� projektow�  

i zał�cznikiem nr 2 do rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury  [8], 
− wizualn� ocen� równomierno�ci skropienia (rozło�enia wyrobu) na całej szeroko�ci linii. 

Protokół z przeprowadzonych bada� wraz z jedn� próbk�, jednoznacznie oznakowan�, na 
blasze (300 x 250 x 1,5 mm) Wykonawca powinien przechowa� do czasu upływu okresu 
gwarancji. 

Do odbioru i w przypadku w�tpliwo�ci dotycz�cych wykonania oznakowania poziomego, 
In�ynier mo�e zleci� wykonanie bada�: 

− widzialno�ci w dzie�, 
− widzialno�ci w nocy, 
− szorstko�ci, 

odpowiadaj�cych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych według metod 
okre�lonych w Warunkach technicznych POD-97 [10].  
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W przypadku wykonywania pomiarów współczynnika odblaskowo�ci i współczynnika 
luminancji aparatami r�cznymi cz�stotliwo�� pomiarów nale�y dostosowa� do długo�ci 
badanego odcinka, zgodnie z tablic� 2.  

Tablica 2. Cz�stotliwo�� pomiarów współczynników luminancji w �wietle rozproszonym Qd i 
powierzchniowych współczynników odblasku RL. 

Lp. Długo�� odcinka, km 
Minimalna cz�stotliwo�� pomiarów 

(stanowisk) 

1 do 1  2 stanowiska dla ka�dej linii 

2 1-2 3 stanowiska dla ka�dej linii 

3 >2 1 stanowisko na ka�dy km ka�dej linii 

4 
Przej�cia dla pieszych, strzałki, 

linie stop itp. 
1 stanowisko na 100 m2 oznakowania 

Na ka�dym stanowisku nale�y wykona� po 5 odczytów dla ka�dego współczynnika w 
odległo�ci mi�dzy nimi min 1 m. �rednie arytmetyczne odczytów s� wynikami pomiarów Qd 
i RL na danym stanowisku. 

Warto�� wska�nika szorstko�ci nale�y oznaczy� 1 raz na 6 km ka�dej linii, 1 raz na ka�de 
rozpocz�te 100 m2 pasów i przej�� i 1 raz na ka�de rozpocz�te 50 m2 strzałek i linii stop. 

6.3.3. W przypadku w�tpliwo�ci dotycz�cych wykonania oznakowania poziomego In�ynier 
mo�e zleci� wykonanie bada� widzialno�ci w nocy, na próbkach zdj�tych z nawierzchni i 
dostarczonych do laboratorium, na zgodno�� z wymaganiami podanymi w STWIORB lub 
aprobacie technicznej, wykonanych według metod okre�lonych w PN-EN 1436:2001 [4] lub 
w Warunkach technicznych POD-97 [10]. 

6.3.4. Zbiorcze zestawienie wymaga� dla materiałów i oznakowa�  

W tablicy 3 podano zbiorcze zestawienie dla materiałów. W tablicy 4 podano zbiorcze 
zestawienie dla oznakowa� na drogach o nat��eniu ruchu 	 2 500 pojazdów rzeczywistych na 
dob� na pas. 
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Tablica 3. Zbiorcze zestawienie wymaga� dla materiałów 

Tablica 4. Zbiorcze zestawienie wymaga� dla oznakowa� na drogach o nat��eniu ruchu 
 2 
500 pojazdów rzeczywistych na dob� na pas. 

Lp. Wła�ciwo�� Jednostka Wymagania Klasa 

1 Współczynnik odblasku RL dla oznakowania nowego (w ci�gu 14-
30 dni po wykonaniu) w stanie suchym, barwy białej 

mcd m-2lx-1 	200 R4 

2 Współczynnik odblasku RL dla oznakowania eksploatowanego od 2 
do 6 miesi�cy po wykonaniu, barwy białej 

mcd m-2lx-1 	150 R3 

3 Współczynnik odblasku RL dla oznakowania eksploatowanego od 7 
miesi�cy po wykonaniu, barwy białej 

mcd m-2lx-1 	100 R2 

4 Współczynnik odblasku RL dla grubowarstwowego strukturalnego 
oznakowania wilgotnego od 14 do30 dnia po wykonaniu w stanie 
suchym, barwy białej 

mcd m-2lx-1 	50 RW3 

5 Współczynnik odblasku RL dla grubowarstwowego strukturalnego 
oznakowania wilgotnego po 30 dniu od wykonania, barwy białej 

mcd m-2lx-1 	35 RW2 

6 Współczynnik luminacji � dla oznakowania nowego (w ci�gu 14-30 
dni po wykonaniu), barwy białej, na nawierzchni asfaltowej 

- 	40 B3 

7 Współczynnik luminacji � dla oznakowania eksploatowanego po 30 
dniu od wykonania, barwy białej, na nawierzchni asfaltowej 

- 	30 B2 

8 Współczynnik luminacji w �wietle rozproszonym Qd (alternatywnie 
do �) dla oznakowania nowego (w ci�gu 14-30 dni po wykonaniu), 
barwy białej, na nawierzchni asfaltowej 

mcd m-2lx-1 	130 Q3 

9 Współczynnik luminacji w �wietle rozproszonym Qd (alternatywnie 
do �) dla oznakowania nowego w ci�gu całego okresu eksploatacji 
po 30 dniu od wykonania, barwy białej, na nawierzchni asfaltowej 

mcd m-2lx-1 	100 Q2 

10 Szorstko�� oznakowania eksploatowanego Wska�nik 
SRT 

	45 - 

11 Trwało�� oznakowania cienkowarstwowego po 12 miesi�cach skala LCPC ≥ 6 - 

11 Czas schni�cia materiału na nawierzchni: 

-w dzie�

-w nocy 

h 

h 


1 


2 

- 

- 
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6.4. Tolerancje wymiarów oznakowania 

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacj�
projektow� i zał�cznikiem nr 2 do rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
03.07.2003r [8], powinny odpowiada� nast�puj�cym warunkom: 
− szeroko�� linii mo�e ró�ni� si� od wymaganej o wi�cej ni� 5 mm, 
− długo�� linii mo�e by� mniejsza od wymaganej co najwy�ej o 50 mm lub wi�ksza co 

najwy�ej o 150 mm, 
− dla linii przerywanych, długo�� cyklu składaj�cego si� z linii i przerwy nie mo�e odbiega�

od �redniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wi�cej ni� ± 50 mm długo�ci wymaganej, 
− dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów naro�nikowych nie mo�e mie� wi�kszej odchyłki 

od wymaganego wzoru ni� ± 50 mm dla wymiaru długo�ci i ± 20 mm dla wymiaru 
szeroko�ci. 

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji 
ruchu, nale�y dokładnie usun�� zb�dne stare oznakowanie. 

7. Obmiar robót 

7.1 Ogólne zasady obmiaru 

Ogólne zasady obmiaru podano w STWIORB D-M.00.00.00."Wymagania ogólne". 

7.2 Jednostka obmiaru 

Jednostk� obmiaru dla oznakowania poziomego jest 1 m2 naniesionych znaków 
cienkowarstwowych lub grubowarstwowych zgodnie z Dokumentacj� Projektow� i pomiarem 
w terenie. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne wymagania dotycz�ce odbioru robót podano w STWIORB D-
M.00.00.00."Wymagania ogólne". 

Roboty uznaje si� za wykonanie zgodnie z dokumentacj� projektow�, STWIORB i 
wymaganiami In�yniera, je�eli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 
6, dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 
   
Odbiorowi podlegaj�: 
- oczyszczenie powierzchni nawierzchni, 
- przedznakowanie. 
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8.3. Odbiór pogwarancyjny 
Odbioru pogwarancyjnego nale�y dokona� po upływie okresu gwarancyjnego. Sprawdzeniu 
podlegaj� cechy oznakowania okre�lone niniejsz� STWIORB na podstawie bada�
wykonanych przed upływem okresu gwarancyjnego. 
Zaleca si� stosowanie nast�puj�cych minimalnych okresów gwarancyjnych: 

a) dla oznakowania cienkowarstwowego: 
• na przej�ciach dla pieszych co najmniej 3 miesi�ce, 
• na pozostałych odcinkach co najmniej 6 miesi�cy, 
b) dla oznakowania grubowarstwowego, oznakowania ta�mami i punktowymi 

elementami odblaskowymi: co najmniej 24 miesi�ce. 

9. Podstawa płatno�ci

9.1 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

Ogólne ustalenia dotycz�ce postawy płatno�ci podano w STWIORB D-
M.00.00.00."Wymagania ogólne". 

Płatno�� za m2 powierzchni oznakowania nale�y przyjmowa� zgodnie z obmiarem, ocen�
jako�ci wykonania robót i jako�ci u�ytych wyrobów na podstawie wyników pomiarów 
i bada�.    

9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania robót obejmuje: 
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót, 
- zakup, przygotowanie i dostarczenie wyrobów oraz materiałów, 
- r�czne lub mechaniczne oczyszczenie w miejscach przewidzianych do znakowania, 
- wyznaczenie linii i kraw�dzi znaków, 
- przenoszenie zapór i oznakowania w miar� post�pu robót - ochrona znaków przed 

zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót, 
- przeprowadzenie niezb�dnych bada� laboratoryjnych oraz pomiarów przewidzianych w 

specyfikacji, 
- odnow� oznakowania wymaganego przez pkt 6.3.1.5, je�eli trwało�� jest mniejsza od 

wymaganej, 
- uporz�dkowanie terenu robót. 
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10. Przepisy zwi�zane 

10.1 Normy 

1. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
2. PN-85/O-79252 Opakowanie transportowe z zawarto�ci�. Znaki i znakowanie. 

Wymagania podstawowe. 
3. PN-EN 1423:2000 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Materiały do 

posypywania . Kulki szklane, kruszywo przeciwpo�lizgowe i ich mieszaniny. 
4. PN-EN 1436:2000 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotycz�ce 

poziomego oznakowania. 
 4a. PN-EN 1436:2000/A1:2005  Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania 

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

odblaskowe. Cz��� 1: Wymagania dotycz�ce charakterystyki nowego elementu. 
6. PN-EN 1871:2003  Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wła�ciwo�ci fizyczne 
7. PN-EN 13036-4:2004 Drogi samochodowe i lotniskowe – Metody bada� – Cz��� 4: 

Metoda pomiaru oporów po�lizgu/po�lizgni�cia na powierzchni: próba wahadła. 

10.2 Inne przepisy 

8. Zał�cznik nr 2 do rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 3 lipca 2003r. 
Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich 
umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220, poz 2181). 

9. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodno�ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198, poz 2041) 

10. Warunki techniczne .Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria „I” – Informacje, 
Instrukcje. Zeszyt IBDiM, Warszawa, 1997. 

11. Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272  z pó�niejszymi zmianami). 
12. Rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze�nia  2003r. w sprawie oznakowania 

opakowa� substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, 
poz. 1697) 

13. Rozporz�dzenia Ministra  Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wydania ( Dz.U. 
nr 249, poz. 2497) 

14. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów 
oceny zgodno�ci, wymaga� jakie powinny spełnia� notyfikowane jednostki 
uczestnicz�ce w ocenie zgodno�ci oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz.U. nr 195, poz. 20111). 

15. Umowa europejska dotycz�ca mi�dzynarodowego przewozu towarów 
niebezpiecznych (RID/ADR) 
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1. Wst�p

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce 
wykonania i odbioru robót zwi�zanych z wykonaniem oznakowania pionowego w zwi�zku 
z zmian� organizacji ruch na: ulicy Sianowskiej, Sienkiewicza, Staroł�ckiej, Zwierzynieckiej, 
skrzy�owaniu ulic Libelta-Noskowskiego, Dolna Wilda-Hetma�ska, Dolna Wilda-Krzy�owa, 
oraz wje�dzie do Ogrodu Botanicznego na ulicy D�browskiego 

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj�tych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� prowadzenia robót przy wykonaniu 
projektowanego oznakowania pionowego i urz�dze� bezpiecze�stwa ruchu. 

1.4. Okre�lenia podstawowe

1.4.1. Stały znak pionowy - składa si� z lica, tarczy z uchwytem monta�owym oraz 
z konstrukcji wsporczej. 

1.4.2. Tarcza znaku – płaska powierzchnia, na której w sposób trwały umieszczone jest lico 
znaku. Tarcza mo�e by� wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo zabezpieczona 
przed procesami korozji powłokami ochronnymi zapewniaj�cymi jako�� i trwało�� znaku. 

1.4.3. Lico znaku - przednia cz��� znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej 
wraz z naniesion� tre�ci�, wykonan� technik� druku sitowego, wyklejan� z transparentnych 
folii ploterowych lub z folii odblaskowych. 

1.4.4. Uchwyt monta�owy - element stalowy lub aluminiowy zabezpieczony przed korozj�, 
słu��cy do zamocowania w sposób rozł�czny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej. 

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje wła�ciwo�ci odblaskowe 
(wykonane jest z materiału o odbiciu powrotnym - współdro�nym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - ka�dy rodzaj konstrukcji (słupek, słup, słupy, 
kratownice, wysi�gniki, bramy, wsporniki itp.) gwarantuj�cy przenoszenie obci��e�
zmiennych i stałych działaj�cych na konstrukcj� i zamontowane na niej znaki lub tablice. 

1.4.7 Znak nowy - znak u�ytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 
3 miesi�cy od daty produkcji. 

1.4.8 Znak u�ytkowany (eksploatowany) - znak ustawiony na drodze lub magazynowany 
przez okres dłu�szy ni� 3 miesi�ce od daty produkcji. 
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1.4.9 separator ruchu – urz�dzenie bezpiecze�stwa ruchu drogowego przeznaczone do 
optycznego i mechanicznego rozdzielenia lub wyznaczenia pasów ruchu. 

1.4.10. Okre�lenia podane w niniejszej STWIORB s� zgodne z odpowiednimi polskimi 
normami, Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 [25] i definicjami 
podanymi w STWIORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót oraz za zgodno��
z Dokumentacj� Projektow�, STWIORB i poleceniami In�yniera.  
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania 
ogólne". 

2. Wyroby budowlane

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce wyrobów

Ogólne wymagania dotycz�ce wyrobów budowlanych, ich pozyskiwania i składowania 
podano w STWIORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2.2. Dopuszczenie do stosowania

Dopuszczone do stosowania s� wyroby oznakowane CE lub znakiem budowlanym 
z towarzysz�cymi tym znakom wymaganymi informacjami tj. m. in.:

Znakom CE: 
- okre�lenie, siedziba i adres producenta oraz adres zakładu produkuj�cy wyrób budowlany, 
- dane umo�liwiaj�ce identyfikacje cech i deklarowanych wła�ciwo�ci u�ytkowych wyrobu 
budowlanego, je�eli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu, 

Znakom budowlanym: 
- okre�lenie, siedziba i adres producenta oraz zakładu produkuj�cego wyrób budowlany, 
- identyfikacja wyrobu budowlanego zawieraj�cego nazw�, nazw� handlow�, typ, odmian�, 
gatunek i klas� według specyfikacji technicznej, 
- numer i data publikacji Polskiej Normy Wyrobu lub aprobaty technicznej, z któr�
potwierdzono zgodno�� wyrobu budowlanego, 
- numer i dat� wystawienia Krajowej Deklaracji Zgodno�ci, 

Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym s� wyroby wykonane 
według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporz�dzonej przez projektanta obiektu, lub 
z nim uzgodnionej, dla których producent wydał o�wiadczenie, �e zapewniono zgodno��
wyrobu budowlanego z t� dokumentacja oraz przepisami. 
O�wiadczenie to powinno zawiera�: 

− nazw� i adres wydaj�cego to o�wiadczenie, 
− nazw� wyrobu i miejsce jego wytworzenia, 
− identyfikacje dokumentacji technicznej, 
−−−− stwierdzenie zgodno�ci wyrobu z dokumentacj� techniczna oraz z przepisami, 
− adres obiektu budowlanego (budowy), w którym wyrób ma by� zastosowany, 
− miejsce i data wydania oraz podpis wydaj�cego o�wiadczenie.
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2.2. Przymocowanie oznakowania do podło�a

Oznakowanie nale�y trwale przymocowa� do podło�a w sposób zalecany przez producenta 
znaku. 

2.3. Materiały stosowane do fundamentów znaków 

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mog� by� wykonywane jako: 
− prefabrykaty betonowe, 

− z betonu wykonywanego „na mokro”,  

− z betonu zbrojonego, 

− inne rozwi�zania zaakceptowane przez In�yniera. 

Dla fundamentów nale�y opracowa� dokumentacj� techniczn� zgodn� z obowi�zuj�cymi 

przepisami. 

Posadowienie fundamentów nale�y wykona� na gł�boko�� poni�ej przemarzania gruntu. 

2.4. Konstrukcje wsporcze 

2.4.1. Ogólne charakterystyki konstrukcji 

Konstrukcje wsporcze znaków pionowych nale�y wykona� zgodnie z propozycj� Wykonawcy 

zaakceptowan� przez In�yniera. 

Konstrukcje wsporcze do znaków i tablic nale�y wykona� w sposób gwarantuj�cy stabilne 

i prawidłowe ustawienie w pasie drogowym. W miejscach wskazanych przez projektanta 

in�ynierii ruchu, gdzie wyst�puje niebezpiecze�stwo bezpo�redniej kolizji z konstrukcj�
wsporcz�, usytuowanie i jej dobór wymagaj� oddzielnych rozwi�za� projektowych 

spełniaj�cych warunek bezpiecze�stwa dla u�ytkowników dróg.  

2.4.2. Rury 

Rury powinny odpowiada� wymaganiom PN-H-74200:1998, [21], PN-84/H- 74220 [3] lub 

innej normy zaakceptowanej przez In�yniera.  

Powierzchnia zewn�trzna i wewn�trzna rur nie powinna wykazywa� wad w postaci łusek, 

p�kni��, zwalcowa� i naderwa�. Dopuszczalne s� nieznaczne nierówno�ci, pojedyncze rysy 

wynikaj�ce z procesu wytwarzania, mieszcz�ce si� w granicach dopuszczalnych odchyłek 

wymiarowych.  

Ko�ce rur powinny by� obci�te równo i prostopadle do osi rury.  

Po��dane jest, aby rury były dostarczane o długo�ciach: 

− dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczaln� odchyłk� ± 20 mm 

− wielokrotnych w stosunku do zamówionych długo�ci dokładnych poni�ej 3 m z naddatkiem 

5 mm na ka�de ci�cie i z dopuszczaln� odchyłk� dla całej długo�ci wielokrotnej, jak dla 

długo�ci dokładnych. 

Rury powinny by� proste, z wyj�tkiem wsporników montowanych do sygnalizatorów, które 

powinny mie� kształt umo�liwiaj�cy zamontowanie tarczy znaku w taki sposób aby tarcza 

znaku nie zasłaniała sygnału nadawanego przez sygnalizator.  

Dopuszczalny promie� gi�cia rury nie powinien by� mniejszy ni� 150 mm w jej osi. 

Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekracza� 1,5 mm na 1 m długo�ci rury. 

Rury powinny by� wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez PN-H- 84023.07 [5], 

lub inne normy. 
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Rury powinny by� dostarczone bez opakowania w wi�zkach lub luzem wzgl�dnie 
w opakowaniu uzgodnionym z In�ynierem. Rury powinny by� cechowane indywidualnie lub 
na przywieszkach metalowych. 

2.4.4. Powłoki metalizacyjne cynkowe 

W przypadku zastosowania powłoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, 
powinna ona spełnia� wymagania PN-EN 10240:2001 [12]. Minimalna grubo�� powłoki 
cynkowej powinna wynosi� 60 µm. 
Powierzchnia powłoki powinna by� ci�gła i jednorodna pod wzgl�dem ziarnisto�ci. Nie mo�e 
ona wykazywa� widocznych wad jak rysy, p�kni�cia, p�cherze lub odstawanie powłoki od 
podło�a. 

2.4.5. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcj� wsporcz�

Producent lub dostawca ka�dej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znaków umieszczanych 
na innych obiektach lub konstrukcjach (sygnalizatory, słupy latar� itp.), tak�e elementów 
słu��cych do zamocowania znaków na tym obiekcie lub konstrukcji, obowi�zany jest do 
wydania gwarancji na okres trwało�ci znaku uzgodniony z odbiorc�. Przedmiotem gwarancji 
s� wła�ciwo�ci techniczne konstrukcji wsporczej lub elementów mocuj�cych oraz trwało��
zabezpieczenia przeciwkorozyjnego. 
W przypadku słupków znaków pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych 
o standardowych wymiarach oraz w przypadku elementów, słu��cych do zamocowania 
znaków do innych obiektów lub konstrukcji - gwarancja mo�e by� wydana dla partii dostawy. 
W przypadku konstrukcji wsporczej dla znaków drogowych bramowych i wysi�gnikowych 
gwarancja jest wystawiana indywidualnie dla ka�dej konstrukcji wsporczej. Minimalny okres 
trwało�ci konstrukcji wsporczej powinien wynosi� 10 lat. 

2.5. Tarcza znaku  

2.5.1. Trwało�� materiałów na wpływy zewn�trzne  

Materiały u�yte na lico i tarcz� znaku oraz poł�czenie lica znaku z tarcz� znaku, a tak�e 
sposób wyko�czenia znaku, musz� wykazywa� pełn� odporno�� na oddziaływanie �wiatła, 
zmian temperatury, wpływy atmosferyczne i wyst�puj�ce w normalnych warunkach 
oddziaływania chemiczne (w tym korozj� elektrochemiczn�) - przez cały czas trwało�ci 
znaku, okre�lony przez wytwórc� lub dostawc�. 

2.5.2.Warunki gwarancyjne znaków  

Wykonawca zobowi�zany jest przedło�y�, z wnioskiem o akceptacje producenta znaków, 
instrukcje utrzymania (mycia) oraz demonta�u i monta�u znaków. 
Okresy gwarancyjne trwało�ci z foli� typu 2 - 10 lat. 
W razie utraty przez znaki w okresie gwarancyjnym wymaganych przez STWIORB cech 
Wykonawca jest zobowi�zany do ich wymiany na nowe.

2.5.3. Wyroby do wykonania znaku

Znaki powinny spełnia� nast�puj�ce wymagania podane w tablicy 1. 

Tablica 1.Wymagania dla znaków i tarcz znaków drogowych 
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Parametr Jednostka Wymaganie 
    Klasa wg 
PN-EN 12899-1:    
2005 [16]

Wytrzymało�� na 
obci��enie sił�
naporu wiatru 

kN m-2  0,60 WL2

Wytrzymało�� na 
obci��enie 
skupione 

kN  0,50 PL2

Chwilowe 
odkształcenie 
zginaj�ce 

mm/m  25 TDB4

Chwilowe 
odkształcenie 
skr�tne

stopie� ⋅ m  0,02
 0,11
 0,57
 1,15 

TDT1 
TDT3 
TDT5 
TDT6*

Odkształcenie 
trwałe 

mm/m  
lub stopie� ⋅ m 

20 % odkształcenia 
chwilowego 

-

Rodzaj kraw�dzi 
znaku 

- Zabezpieczona, 
kraw�d� tłoczona, 
zaginana, prasowana 
lub zabezpieczona 
profilem 
kraw�dziowym 

E2

Przewiercanie lica 
znaku 

- Lico znaku nie mo�e 
by� przewiercone z 
�adnego powodu 

P3

* klas� TDT3 stosuje si� dla tablic na 2 lub wi�cej podporach, klas� TDT 5 dla 
tablic na jednej podporze, klas� TDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, 
klas� TDT6 dla tablic na konstrukcjach wysi�gnikowych

Przyj�to zgodnie z tablic� 1, �e przy sile naporu wiatru równej 0,6 kN (klasa WL2), 
chwilowe odkształcenie zginaj�ce, zarówno znak, jak i sam� tarcz� znaku nie mo�e by�
wi�ksze ni� 25 mm/m (klasa TDB4). 
 Oznakowanie to powinno by� wykonane ze spienionego PCV, laminatu 
poliestrowego lub polipropylenu koloru �ółtego. 

2.6. Znaki odblaskowe 

2.6.1. Wymagania dotycz�ce powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje si� przez naklejenie na tarcz� znaku lica wykonanego z 
samoprzylepnej, aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej. Znaki drogowe klasy A, B, C, 
D, E, F, T, i urz�dzenia bezpiecze�stwa ruchu drogowego klasy U nie odblaskowe, nie s�
dopuszczone do stosowania na drogach publicznych. 
Folia odblaskowa (odbijaj�ca powrotnie) powinna spełnia� wymagania okre�lone w aprobacie 
technicznej. 
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Lico znaku powinno by� wykonane z: 
− samoprzylepnej folii odblaskowej o wła�ciwo�ciach fotometrycznych i kolorymetrycznych 

typu 2 potwierdzonych uzyskanymi aprobatami technicznymi dla poszczególnych typów 
folii,

− do nanoszenia barw innych ni� biała mo�na stosowa�: farby transparentne do sitodruku, 
zalecane przez producenta danej folii, transparentne folie ploterowe posiadaj�ce aprobaty 
techniczne oraz w przypadku folii typu 1 wycinane kształty z folii odblaskowych 
barwnych, 

− dopuszcza si� wycinanie kształtów z folii 2 typu pod warunkiem zabezpieczenia ich 
kraw�dzi lakierem zalecanym przez producenta folii, 

− nie dopuszcza si� stosowania folii o okresie trwało�ci poni�ej 7 lat do znaków stałych, 
− folie o 2-letnim i 3-letnim okresie trwało�ci mog� by� wykorzystywane do znaków 

tymczasowych stosowanych do oznakowania robót drogowych, pod warunkiem posiadania 
aprobaty technicznej i zachowania zgodno�ci z zał�cznikiem nr 1 do rozporz�dzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urz�dze� bezpiecze�stwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach [25]. 

Minimalna pocz�tkowa warto�� współczynnika odblasku R’(cd·lx-1m-2) znaków 
odblaskowych, zmierzona zgodnie z procedur� zawart� w CIE No.54 [29], u�ywaj�c 
standardowego iluminanta A, powinna spełnia� odpowiednio wymagania podane w tablicy 2. 

Współczynnik odblasku R’ dla wszystkich kolorów drukowanych, z wyj�tkiem białego, nie 
powinien by� mniejszy ni� 70 % warto�ci podanych w tablicy 2 dla znaków z foli� typu 1 lub 
typu 2, zgodnie z publikacj� CIE No 39.2 [28]. Folie odblaskowe pryzmatyczne (typ 3) 
powinny spełnia� minimalne wymagania dla folii typu 2 lub zwi�kszone wymagania 
postawione w aprobacie technicznej dla danej folii. 

W przypadku o�wietlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiaru w geometrii 45/0 
współrz�dne chromatyczno�ci i współczynnik luminancji � powinny by� zgodne 
z wymaganiami podanymi w tablicach 2 i 3. 

Tablica 2. Wymagania dla współczynnika luminancji � i współrz�dnych chromatyczno�ci x, y oraz 

współczynnika odblasku R’ 

Lp. Wła�ciwo�ci Jednostk
i 

Wymagania

1 Współczynnik odblasku R’ 
(k�t o�wietlenia 5o, k�t 
obserwacji 0,33o) dla folii: 
- białej 
- �ółtej 
- czerwonej 
- zielonej 
- niebieskiej 
- br�zowej 
- pomara�czowej 
- szarej 

cd/m2lx typ 1 

 50
 35
10
 7
 2

 0,6
 20
 30 

typ 2 

 180
120

  25
  21
  14
   8
  65
  90 
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Lp. Wła�ciwo�ci Jednostk
i 

Wymagania

2 Współczynnik luminancji β
i współrz�dne 
chromatyczno�ci x, y *) dla 
folii: 
- białej 
- �ółtej 
- czerwonej 
- zielonej  
- niebieskiej
- br�zowej 
- pomara�czowej 
- szarej 

- typ 1 

β  0,35 

β  0,27 

β  0,05 

β 0,04 

β  0,01 
0,09 β  0,03 

β  0,17 
0,18 β  0,12 

typ 2 

β  0,27 

β  0,16 

β  0,03 

β  0,03 

β  0,01 
0,09 β  0,03 

β  0,14 
0,18 β  0,12

*) współrz�dne chromatyczno�ci x, y w polu barw według tablicy 3

Tablica 3. Współrz�dne punktów naro�nych wyznaczaj�cych pola barw

Barwa folii 
Współrz�dne chromatyczno�ci punktów 
naro�nych wyznaczaj�cych pole barwy 
(�ródło �wiatła D65, geometria pomiaru 

45/0 o)  
1 2 3 4

Biała x 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375

	ółta typ 1 folii x 0,522 0,470 0,427 0,465
y 0,477 0,440 0,483 0,534

	ółta typ 2 folii x 0,545 0,487 0,427 0,465
y 0,454 0,423 0,483 0,534

Czerwona x  0,735 0,674 0,569 0,655
y  0,265 0,236 0,341 0,345

Niebieska x  0,078 0,150 0,210 0,137
y  0,171 0,220 0,160 0,038

Br�zowa x 0,455 0,523 0,479 0,558
y 0,397 0,429 0,373 0,394

Pomara�czowa x 0,610 0,535 0,506 0,570
y 0,390 0,375 0,404 0,429

Szara x 0,350 0,300 0,285 0,335
y 0,360 0,310 0,325 0,375

2.6.2. Wymagania jako�ciowe 

Powierzchnia licowa znaku powinna by� równa, gładka, bez rozwarstwie�, p�cherzy 
i odkleje� na kraw�dziach. Na powierzchni mog� wyst�powa� w obr�bie jednego pola �rednio 
nie wi�cej ni� 0,7 bł�dów na powierzchni (kurz, p�cherze) o wielko�ci najwy�ej 1 mm. Rysy 
nie maj� prawa wyst�pi�. 

Sposób poł�czenia folii z powierzchni� tarczy znaku powinien uniemo�liwia� jej odł�czenie 
od tarczy bez jej zniszczenia. 
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Dokładno�� rysunku znaku powinna by� taka, aby wady konturów znaku, które mog� powsta�
przy nanoszeniu farby na odblaskow� powierzchni� znaku, nie były wi�ksze ni� podane w p. 
2.6.3. 

Lica znaków wykonane drukiem sitowym powinny by� wolne od smug i cieni. 

Kraw�dzie lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatycznej powinny by� odpowiednio 
zabezpieczone np. przez lakierowanie lub ram� z profilu ceowego. 

Powłoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnej stronie znaku powinna by� równa, gładka 
bez smug i zacieków.     

Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej. 

2.6.3  Tolerancje wymiarowe znaków drogowych 

2.6.3.1 Tolerancje wymiarowe dla płasko�ci powierzchni

Odchylenia od płasko�ci nie mog� wynie�� wi�cej ni� 0,2 %, wyj�tkowo do 0,5 %. 
Sprawdzenie szczelinomierzem.

2.6.3.2 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znaków

Sprawdzenie przymiarem liniowym: 
− wymiary dla tarcz znaków o powierzchni < 1m2 podane w opisach szczegółowych 

zał�cznika nr 1 [25] nale�y powi�kszy� o 10 mm i wykona� w tolerancji wymiarowej ± 5 
mm, 

− wymiary dla tarcz znaków i tablic o powierzchni > 1m2 podane w opisach szczegółowych 
zał�cznika nr 1 [25] oraz wymiary wynikowe dla tablic grupy E nale�y powi�kszy� o 15 
mm i wykona� w tolerancji wymiarowej ± 10 mm.

2.6.3.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku 

Sprawdzone przymiarem liniowym: 
− tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym wynosz� ± 1,5 mm, 
− tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metod� wyklejania wynosz� ± 2 mm, 
− kontury rysunku znaku (obwódka i symbol) musz� by� równe z dokładno�ci� w ka�dym 

kierunku do 1,0 mm. 

W znakach nowych na ka�dym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie 
mo�e wyst�powa� wi�cej ni� 0,7 lokalnych usterek (załamania, p�cherzyki) o wymiarach nie 
wi�kszych ni� 1 mm w ka�dym kierunku. Niedopuszczalne jest wyst�powanie jakichkolwiek 
zarysowa� powierzchni znaku. 
  
Na znakach w okresie gwarancji, na ka�dym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 
x 4 cm dopuszcza si� do 2 usterek jak wy�ej, o wymiarach nie wi�kszych ni� 1 mm w ka�dym 
kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza si� do 3 zarysowa� o szeroko�ci nie wi�kszej ni� 0,8 
mm i całkowitej długo�ci nie wi�kszej ni� 10 cm. Na całkowitej długo�ci znaku dopuszcza si�
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nie wi�cej ni� 5 rys szeroko�ci nie wi�kszej ni� 0,8 mm i długo�ci przekraczaj�cej 10 cm - 
pod warunkiem, �e zarysowania te nie zniekształcaj� tre�ci znaku. 
  

Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza si� równie� lokalne uszkodzenie folii 
o powierzchni nieprzekraczaj�cej 6 mm2 ka�de - w liczbie nie wi�kszej ni� pi�� na 
powierzchni znaku małego lub �redniego, oraz o powierzchni nieprzekraczaj�cej 8 mm2 ka�de 
- w liczbie nie wi�kszej ni� 8 na ka�dym z fragmentów powierzchni znaku du�ego lub 
wielkiego (wł�czaj�c znaki informacyjne) o wymiarach 1200 × 1200 mm. 
  

Uszkodzenia folii nie mog� zniekształca� tre�ci znaku - w przypadku wyst�powania takiego 
zniekształcenia znak musi by� bezzwłocznie wymieniony. 
  

W znakach nowych niedopuszczalne jest wyst�powanie jakichkolwiek rys, si�gaj�cych przez 
warstw� folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatowanych istnienie takich rys 
jest dopuszczalne pod warunkiem, �e wyst�puj�ce w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie 
przekrocz� wielko�ci okre�lonych poni�ej. 
  
W znakach eksploatowanych dopuszczalne jest wyst�powanie co najwy�ej dwóch lokalnych 
ognisk korozji o wymiarach nie przekraczaj�cych 2,0 mm w ka�dym kierunku na powierzchni 
ka�dego z fragmentów znaku o wymiarach 4 × 4 cm. W znakach nowych oraz w znakach 
znajduj�cych si� w okresie wymaganej gwarancji �adna korozja tarczy znaku nie mo�e 
wyst�powa�. 
  
Wymagana jest taka wytrzymało�� poł�czenia folii odblaskowej z tarcz� znaku, by po zgi�ciu 
tarczy o 90o przy promieniu łuku zgi�cia do 10 mm w �adnym miejscu nie uległo ono 
zniszczeniu. 

2.6.4  Obowi�zuj�cy system oceny zgodno�ci

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych [30] wyrób, który posiada aprobat� techniczn� mo�e by� wprowadzony do 
obrotu i stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadaj�cym jego 
wła�ciwo�ciom u�ytkowym i przeznaczeniu, je�eli producent dokonał oceny zgodno�ci, wydał 
krajow� deklaracj� zgodno�ci z aprobat� techniczn� i oznakował wyrób budowlany zgodnie 
z obowi�zuj�cymi przepisami. 

Zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. [26] oceny 
zgodno�ci wyrobu z aprobat� techniczn� dokonuje producent, stosuj�c system 1.  
2.7.Wyroby do monta�u znaków 

Wszystkie ł�czniki metalowe do mocowania znaków jak �ruby, listwy, wkr�ty, nakr�tki itp. 
powinny by� czyste, gładkie, bez p�kni��, naderwa�, rozwarstwie� i wypukłych karbów. 

Ł�czniki powinny by� ocynkowane ogniowo lub wykonane z wyrobów odpornych na korozje 
w czasie nie krótszym ni� 10 lat. 

2.8. Materiały stosowane do kotwienia separatorów 

Separatory powinny by� trwale zakotwione do podło�a w sposób zalecany przez producenta. 
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2.9.Przechowywanie i składowanie 

Znaki i ł�czniki powinny by� przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od 
materiałów działaj�cych koroduj�co i w warunkach zabezpieczaj�cych przed uszkodzeniami. 

Ł�czniki mog� by� dostarczone w pudełkach tekturowych lub blaszanych.

3. Sprz�t 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w STWIORB D-M.00.00.00.Wymagania 

ogólne. 

Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykaza� si�
mo�liwo�ci� korzystania z sprz�tu w postaci wiertnic do wykonania dołów pod słupki 

w gruncie i betonie, oraz sprz�tu do wykonania kotwienia w betonie i nawierzchni asfaltowej. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00. Wymagania 

ogólne. 

Wyroby, materiały i elementy oznakowania pionowego mog� by� przewo�one dowolnymi 

�rodkami transportu. Nale�y je ustawi� równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok 

siebie i zabezpieczy� przed mo�liwo�ci� przesuwania si� i uszkodzenia podczas transportu. 

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania 

ogólne". 

5.2. Zakres wykonywanych robót

Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca jest zobowi�zany do oznakowania robót zgodne 

z projektem tymczasowej organizacji ruchu. 

5.2.1. Zakupienie wyrobów i materiałów. 

Wykonawca zakupi elementy oznakowania pionowego zgodnie z ustaleniami punktu 2 

niniejszej STWIORB. Wymiary znaków drogowych - grupa wielko�ci znaków - �rednia 

według zał�cznika 1 i 4 do rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 (25) 

z foli� typu 2.

5.2.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przyst�pieniem do robót nale�y wyznaczy� lokalizacj� znaku, tj. odległo�� od kraw�dzi 

projektowanej wyspy dziel�cej. 

Punkty stabilizuj�ce miejsca ustawienia znaków nale�y zachowa� do odbioru, aby ułatwi�
sprawdzenie lokalizacji. 

Lokalizacja znaków winna by� zgodna z projektem. 
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5.2.3.Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady

Wykonawca usunie wady w ci�gu 30 dni od powiadomienia o wadach. 

W razie wady polegaj�cej na zniekształceniu tre�ci znaku, zostanie ona usuni�ta niezwłocznie. 

6. Kontrola jako�ci robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót. 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania 
ogólne". 

6.2. Kontrola i badania w trakcie robot:

Wszystkie wyroby dostarczone na budow� powinny by� sprawdzone w zakresie powierzchni 
wyrobu i jego wymiarów. 

Jedno badanie nale�y wykona� na 100 dostarczonych elementów. 

W czasie wykonywania robót nale�y sprawdzi�: 
- lokalizacj� i wysoko�ci usytuowania znaków, 
- zachowanie dopuszczalnych odchyłek według pkt.5.2.4.10., 
- wykonanie wykopów i fundamentów, a w tym jedno badanie wytrzymało�ci betonu na 100 
fundamentów, 
- zgodno�� rodzaju grubo�ci blachy z STWIORB.

7. Obmiar robót

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  
     
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

7.2 Jednostka obmiaru 

Jednostkami obmiarowymi s� : 
- liczba sztuk tarczy znaku. 
- liczba sztuk konstrukcji wsporczych. 

8. Odbiór robót
   
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, STWIORB 
i wymaganiami In�yniera, je�eli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg 
pkt. 6 dały wynik pozytywny. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego nale�y wykona� przegl�d znaków i wybrana grup�
podda� badaniu fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki przegl�du i bada� mog� by�  
odstaw� odbioru pogwarancyjnego, który winien by� przeprowadzony w ci�gu miesi�ca od 
upływu gwarancji. 
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9. Podstawa płatno�ci

9.1 Ogólne zasady płatno�ci  
  
Ogólne wymagania dotycz�ce płatno�ci podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania 
ogólne". 

Płatno�� nale�y przyjmowa� zgodnie z Dokumentacj� Projektow�, obmiarem robót, ocen�
jako�ci wykonania robót i jako�ci u�ytych wyrobów na podstawie wyników pomiarów 
i bada�. 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania robót obejmuje: 
– prace pomiarowe i przygotowawcze, 
– zakup i transport wyrobów i materiałów , 
– monta� znaków, 
– uporz�dkowanie miejsc prowadzonych robót, 
– przeprowadzenie pomiarów i bada� wymaganych przez  STWIORB. 

10. Normy i przepisy zwi�zane

10.1. Normy

  1. PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanie odporno�ci powłoki 
lakierowanej na działanie wody oraz oznaczanie 
nasi�kliwo�ci 

  3. PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ci�gnione i walcowane na zimno 
ogólnego zastosowania

  4. PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane  - Oznaczanie odporno�ci powłoki 
na działanie mgły solnej

  5. PN-89/H-84023.07 Stal okre�lonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
  6. PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - Poł�czenia z fundamentami - 

Projektowanie i wykonanie
  7. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, �elbetowe i spr��one - Obliczenia 

statyczne i projektowanie
  8. PN-EN 40-5:2004 Słupy o�wietleniowe. Cz��� 5. Słupy o�wietleniowe 

stalowe. Wymagania
  9. PN-EN 206-1:2003 Beton Cz��� 1: Wymagania, wła�ciwo�ci, produkcja i 

zgodno��
10. PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminium - Blachy, ta�my i płyty - 

Tolerancje kształtu i wymiarów wyrobów walcowanych 
na zimno

11. PN-EN ISO 
1461:2000 

Powłoki cynkowe nanoszone na stal metod�
zanurzeniow� (cynkowanie jednostkowe) – Wymaganie i 
badanie  

12. PN-EN 10240:2001 Wewn�trzne i/lub zewn�trzne powłoki ochronne rur 
stalowych. Wymagania dotycz�ce powłok wykonanych 
przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach 
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zautomatyzowanych
13. PN-EN 10292:2003/ 

A1:2004/A1:2005(U) 
Ta�my i blachy ze stali o podwy�szonej granicy 
plastyczno�ci powlekane ogniowo w sposób ci�gły do 
obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne 
dostawy

14. PN-EN 
10327:2005(U) 

Ta�my i blachy ze stali niskow�glowych powlekane 
ogniowo w sposób ci�gły do obróbki plastycznej na 
zimno. Warunki techniczne dostawy

15. PN-EN 12767:2003 Bierne bezpiecze�stwo konstrukcji wsporczych dla 
urz�dze� drogowych.  Wymagania i metody bada�

16. PN-EN 12899-1:2005 Stałe, pionowe znaki drogowe - Cz��� 1: Znaki stałe 
17. PN-EN 12899-5 Stałe, pionowe znaki drogowe - Cz��� 5 Badanie wst�pne 

typu
18. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
19. PN-EN 60598-1: 

1990 
Oprawy o�wietleniowe. Wymagania ogólne i badania

20. PN-EN 60598-
2:2003(U) 

Oprawy o�wietleniowe - Wymagania szczegółowe - 
Oprawy o�wietleniowe drogowe

21. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane 
22. PN-EN ISO 

2808:2000 
Farby i lakiery - oznaczanie grubo�ci powłoki

23. PN-91/H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gor�co
24. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 

badania

10.2  Przepisy zwi�zane

25. Zał�czniki nr 1 i 4 do rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w 
sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urz�dze� bezpiecze�stwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181) 

26. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodno�ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041) 

27. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowa�nionych do ich wydawania (Dz. U. 
nr 249, poz. 2497) 

28. CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colours for visual signalling 
(Zalecenia dla barw powierzchniowych sygnalizacji wizualnej) 

29. CIE No. 54 Retroreflection definition and measurement (Powierzchniowy współczynnik 
odblasku definicja i pomiary) 

30. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881) 
31. Stałe odblaskowe znaki drogowe i urz�dzenia bezpiecze�stwa ruchu drogowego. 

Zalecenia IBDiM do udzielania aprobat technicznych nr Z/2005-03-009 
32. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze 

i Mostów 1979r. 


