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1. Wstęp
1.1. Przedmiot STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D-M.00.00.00
„Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w związku
ze zmianą stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu Dąbrowskiego – Św. Wawrzyńca - Polska w
Poznaniu.
1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowi część
Dokumentów Przetargowych oraz Kontraktowych i należy ją stosować w zlecaniu i wykonaniu
Robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych STWIORB
D.01.02.04
D.07.01.01
D.07.02.01
D.07.03.01
D.07.06.02

Rozbiórka elementów dróg
Oznakowanie poziome
Oznakowanie pionowe
Urządzenia do regulacji ruchu. Sygnalizacja świetlna
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

1.4. Określenia podstawowe
Użyte w STWIORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku
następująco:
1.4.1.
Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebędący budynkiem, stanowiący całość
techniczno-użytkową (drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł)
1.4.2.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4.

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.

1.4.5. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń
i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem.
1.4.6. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
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1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do
kierowania Robotami i do występowania 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 Zamawiającego, wymieniona
w dokumentach kontraktowych odpowiedzialna za administrowaniem Kontraktem.
1.4.9. Inżynier - osoba wymieniona w dokumentach kontraktowych, która na zlecenie
Zamawiającego z pomocą członków swojego zespołu o ściśle oddelegowanych
uprawnieniach zarządza oraz sprawuje nadzór nad wykonywaniem prac budowlanych
oraz postępem rzeczowo-finansowym, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane
i warunkami kontraktowymi.
1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielącymi jezdnie.
1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
połączenia.
1.4.12. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi
i skarpami rowów.
1.4.13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim
konstrukcji nawierzchni.
1.4.14. Książka Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót
w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Książce
Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.
1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych
z oceną jakości wyrobów, materiałów oraz Robót.
1.4.16. Materiały - wszelkie tworzywa nie będące wyrobami budowlanymi niezbędne do
wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.
1.4.17. Wyroby budowlane – rzeczy ruchome bez względu na stopień 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 połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową i
mającą wpływ na spełnienie wymagań podstawowych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
1 ustawy Prawo Budowlane [1].
1.4.18. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio
oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych.
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b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a
podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i
przekazywanie ich na podbudowę.
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności
podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu
na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne
w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji
nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i
przenikaniem cząstek podłoża.
g) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania
cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.
h) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej
się do nawierzchni.
1.4.19. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie 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) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.
1.4.22. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również
obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących
ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.23. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się
pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.24. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości
przemarzania.
1.4.25. Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią,
ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania
nawierzchni.
1.4.26. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych
z prowadzeniem budowy.
1.4.27. Polecenie Kierownika Projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
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1.4.28. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji
Projektowej.
1.4.29. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego
lub całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie
i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia
1.4.30. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej,
służące do przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub
dla ruchu kołowego, pieszego.
1.4.31. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.
1.4.32. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp.
1.4.33 Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.
1.4.34. Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.35. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy
mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od
ruchu pieszego.
1.4.36. Ślepy Kosztorys - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności
technologicznej ich wykonania.
1.4.37. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych.
Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją,
utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.
1.4.38. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz
początkowy i końcowy punkt trasy.
1.4.39. Świadek punktu granicznego – słupek z betonu C20/25 (B 25) zbrojonego 4 prętami
d=10mm pomalowany na żółto z wytłoczonym napisem PAS DROGOWY.
Słupek o wymiarach:
-przekrój poprzeczny: 12 x 10cm.
-długość 100cm (w tym 50cm wkopany w grunt)
1.4.40. Geodezyjne słupki graniczne- słupki betonowe C20/25 (B25) z krzyżem na górnej
poprzecznej powierzchni stabilizowane w liniach granicznych pasa drogowego.
1.4.41 Drzewo - to wieloletnia roślina o zdrewniałym pędzie głównym (pniu) i pędach
bocznych (gałęziach) tworzących koronę
1.4.42 Drewno – surowiec drzewny otrzymywany ze ściętych drzew i formowany przez
obróbkę w różnego rodzaju sortymenty
1.4.43 Krzew - roślina wieloletnia o zdrewniałej łodydze, czasem także korzeniach,
przekraczająca 0,5 metra wysokości. Krzewy mają pęd główny krótki, z którego
wyrastają równorzędne, rozgałęziające się pędy boczne. W przeciwieństwie do drzew
u krzewów brak osi głównej, która u drzew przechodzi przez system pędowy.
1.4.44 Podrost – faza rozwoju drzewostanu następująca po nalocie obejmująca młode
pokolenie gatunków drzew pochodzących często z samosiewu. Drzewa w podroście
osiągnęły wysokość co najmniej 0,5m,
1.4.45 Zagajnik - potoczna nazwa młodego lasu lub młodnika, także określająca niewielki
las, rzadziej zarośla.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z Dokumentacją Projektową, STWIORB i poleceniami Inżyniera.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający w terminie ustalonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację
i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety STWIORB.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 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 będzie zawierać niżej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:
1.5.2.1 Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu
Kontraktu:
Projekt budowlano-wykonawczy
1.5.2.1.1 Branża drogowa
Projekt stałej organizacji ruchu i sterowania sygnalizacją świetlną
1.5.2.2.

Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę:

Wykonawca we własnym zakresie opracuje następującą dokumentację (każdą w 6 egz.):
− Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna obiektu;
−

Powykonawcza dokumentacja techniczna;

−

Projekt organizacji ruchu na czas budowy podczas wykonywania prac budowlanych;

−

Projekty organizacji robót;

Opracowanie i dostarczenie Rysunków przez Wykonawcę obejmuje bez ograniczeń:
(a) przygotowanie Rysunków zgodnie z wymaganiami prawa polskiego zawartymi w
odpowiednich normach, wytycznych, kodeksach i przepisach;
(b) uzyskanie wymaganych uzgodnień, zezwoleń i zatwierdzeń odpowiednich władz i
Inżyniera;
(c) powielanie Rysunków w ilości jak określono;
(d) dostarczenie Rysunków Inżynierowi oraz odpowiednim władzom zgodnie z
obowiązującymi zasadami;
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1.5.2.3. Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie dokumentacji:
(a) określającej program gospodarowania odpadami w trakcie prowadzenia robót
zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy o odpadach (Dz. U z 2007 r Nr 39, poz.
251 z późniejszymi zmianami).
(b) uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami, przed
rozpoczęciem robót rozbiórkowych.
(c) sporządzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami i złożenie jej do właściwego organu
ochrony środowiska przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych,
(d) wszelką inną dokumentację nie wymienioną powyżej a konieczną do wykonania
robót w terminie.

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót, konieczne okaże się uzupełnienie rysunków, to
Wykonawca wykona brakujące rysunki oraz niezbędne specyfikacje własnym staraniem i na
koszt własny, oraz przedstawi je Inżynierowi do zatwierdzenia w ilościach i terminie z nim
uzgodnionym, nie później jednak niż na 6 tygodni przed terminem rozpoczęcia Robót (wg
harmonogramu). Wszelkie opóźnienia w powyższym terminie są jednoznaczne
z opóźnieniami z winy Wykonawcy w terminach realizacji Robót.
Wszystkie koszty związane z przygotowaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem w/w
dokumentacji są zawarte w Cenie Kontraktowej i nie będą podlegały odrębnej zapłacie.
W/w Projekty muszą zostać opracowane przez osoby z uprawnieniami, a ponadto
uzgodnione z Zamawiającym i zatwierdzone przez Inżyniera oraz przekazane do uzgodnienia
w 3 egzemplarzach w formie wydruku oraz elektronicznej na płycie CD.
Wszelkie prawa autorskie do dokumentacji sporządzanej przez Wykonawcę
przechodzą na Zamawiającego w najszerszym zakresie przewidzianym przez prawo polskie z
chwilą przekazania tej dokumentacji do uzgodnienia.
Wykonawca, przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest również do uzyskania
decyzji zatwierdzającej dla Projektu organizacji ruchu na czas budowy, przez właściwe
organy administracji zarządzającej ruchem.
Wszelkie koszty wynikające z powyższych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie
i przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktową jak również wszelkie koszty robót
wynikające z w/w projektów. Za wyjątkiem sytuacji, gdy koszty te zostały ujęte w przedmiarze
robót, jako wydzielone pozycje.
1.5.2.4. Rysunki przedstawione przez Wykonawcę
Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi
w Kontrakcie, Wykonawca powinien dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty zezwolenia
związane i inne dane potrzebne do wykonania robót oraz osiągnięcia parametrów technicznych
wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca może składać te informacje kolejno w częściach, ale
każda przedłożona część musi być w dostatecznym stopniu kompletna by mogła być sprawdzona
i zatwierdzona przez upoważnione jednostki niezależne od całości projektu. Terminy
przekazania powinny być zgodne z p.1.5.2.1.
Wykonawca przed złożeniem rysunków, dokumentacji i danych powinien skonsultować się
z Inżynierem, ustalić wstępnie przyjmowane rozwiązania i terminy składania Dokumentacji
(ewentualnie terminy składania poszczególnych części Dokumentacji oraz zawartość
poszczególnych części).
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Konsultacje wraz z ustaleniami spisanymi w formie notatki, powinny się odbyć, co najmniej
7 dni przed datą złożenia w/w dokumentów.
1.5.2.5. Rysunki przyjęte przez Inżyniera
Inżynier powinien sformułować komentarz i/lub zastrzeżenia dotyczące rysunków,
dokumentacji i danych przedstawionych przez Wykonawcę, w ciągu 7 dni od daty ich
otrzymania. Te komentarze lub zastrzeżenia należy uważać za przyjęte przez Wykonawcę, jeśli
w ciągu 7 dni od daty otrzymania nie zgłosi zastrzeżeń na piśmie.
1.5.2.6. Rysunki powykonawcze
Wykonawca powinien bezzwłocznie uzupełnić dokumentację oraz rysunki dostarczone
Inżynierowi w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywania robót. Wykonawca
powinien dostarczyć Inżynierowi rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie,
w trzech egzemplarzach dla każdego ukończonego odcinka robót, który będzie przekazany do
użycia lub będzie wykorzystany przez specjalistyczną firmę lub Zamawiającego, zgodnie
z polskim ustawodawstwem, nie później niż 14 dni przed datą przekazania. Opóźnienia
w przekazaniu dokumentacji powykonawczej będą traktowane, jako opóźnienia w terminowym
wykonaniu robót.
1.5.2.7. Nadzór autorski
Nadzór autorski będzie prowadzony przez Projektanta zgodnie z obowiązującym Prawem
Budowlanym (Art. 20 ust 1 pkt 4) i będzie obejmował:
- stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji
z projektem,
- uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Kierownika budowy lub Inżyniera
(po przedstawieniu przez zgłaszającego pozytywnego stanowiska Kierownika
Projektu wraz z informacją, że zmiana jest zgodna z Warunkami Kontraktu).
1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i STWIORB
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej
dokumentacji.
Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznać się z całą dokumentacją i ująć
wszystkie wynikające z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowej poszczególnych pozycji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który spowoduje dokonania
odpowiednich zmian lub poprawek. Brak wyszczególnienia w pkt. 9 odpowiedniej STWIORB
wymagań wyszczególnionych w innych częściach Dokumentacji Projektowej nie może być
podstawą roszczeń finansowych.
Wykonawca ma obowiązek sprawdzić przekazaną Dokumentację Projektową oraz zgłosić
wszystkie uwagi do ich zawartości w ustalonym terminie od otrzymania tych dokumentów.
Wszystkie zgłoszenia braków, ewentualnych błędów, nieścisłości itp. po tym terminie nie mogą
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skutkować opóźnieniami lub wstrzymaniem Robót. Działania takie będą uznawane za
występujące z winy Wykonawcy Robót.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowiązuje kolejność
ich ważności wymieniona w warunkach Kontraktu.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone wyroby oraz materiały będą zgodne z Dokumentacją
Projektową i STWIORB.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWIORB będą uważane za wartości
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy wyrobów i materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy wyroby i materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją
Projektową lub STWIORB, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie
wyroby, materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.
Na podstawie art.30 ust. 4 i 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dopuszcza się rozwiązania
równoważne opisanym w projekcie i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych pod warunkami:
- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego,
jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty zamienne spełniają wymagania
określone przez Zamawiającego,
- koszt robót zamiennych będzie nie wyższy od zapisanego w ofercie Wykonawcy,
- rozwiązania równoważne zostaną uzgodnione i zakwalifikowane przez Projektanta zgodnie z
postanowieniami art. 20 ust.1 p 4), 3) i art.36 a ust. 6 ustawy Prawo budowlane
- rozwiązanie równoważne nie będzie stanowiło istotnego odstąpienia od zatwierdzonego
projektu budowlanego, albo Wykonawca uzyska na podstawie upoważnienia Zamawiającego
decyzję o zmianie pozwolenia na budowę spowodowane istotnym odstąpieniem.
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących
obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót oraz wybudowania, utrzymania i likwidacji
objazdów i przejazdów.
Wymaga się, 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 może stwarzać zagrożenie warunków
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub utrudniać prowadzenie robót utrzymaniowych.
Wszelkie ewentualne zanieczyszczenia muszą być natychmiast usunięte.
Przed uruchomieniem transportu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do:
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wykonania inwentaryzacji „przeglądu zerowego” z opisem stanu technicznego dróg
przewidywanych do transportu,
wykonania dokumentacji fotograficznej,
spisania protokołu z administratorem, którego treścią będą ustalenia dotyczące sposobu
korzystania z uzgodnionych dróg, a załącznikiem będzie dokumentacja inwentaryzacyjna
(w tym fotograficzna).

Protokół powyższy, Wykonawca przedłoży Inżynierowi i Ubezpieczycielowi.
Podporządkowanie się wymaganiom administracji drogowej obejmuje bez
ograniczeń:
(a) uzyskiwanie wymaganych uzgodnień i zezwoleń odpowiednich władz, użytkowników,
właścicieli i innych osób prawnych i fizycznych;
(b) przeprowadzenie inwentaryzacji (w tym dokumentacji fotograficznej) stanu istniejących
dróg publicznych, z których korzystać będą pojazdy Wykonawcy transportujące wyroby
budowlane (materiały): przed przystąpieniem do robót i po zakończeniu robót ;
(c) przywrócenie dróg publicznych do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami
odpowiednich władz i po zgodzie i aprobacie Inżyniera;
(d) uzgodnienie z poszczególnymi administratorami dróg zasad korzystania z dróg,
szczególnie w przypadku występowania na drogach ograniczeń w ruchu;
(e) wykonanie wszelkich zabiegów utrzymaniowych, remontów, wzmocnień, przebudów
istniejących dróg, jeżeli taka potrzeba wynikać będzie z uzgodnień z administratorami dróg.
Wykonawca będzie mógł transportować wyroby, materiały i wyposażanie na i z terenu
budowy wyłączanie po drogach, których stan został zinwentaryzowany w w/w sposób i
potwierdzony powyższym protokołem. W przypadku ewentualnych roszczeń
odszkodowawczych za zniszczenie dróg przez transport budowy, Wykonawca jest
zobowiązany do ich naprawy na własny koszt.
Dokumentację powyższą Wykonawca przekaże do wiadomości Inżyniera i Zamawiającego w
formie elektronicznej i w formie wydruku.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczania robót w okresie trwania budowy. Jeżeli Zamawiający
przekaże Projekt lub wytyczne czasowej organizacji ruchu, Wykonawca jest zobowiązany do
zastosowania zasad w nim zawartych (podczas opracowania własnej czasowej organizacji
ruchu) a w przypadku nie przekazania tych danych, Wykonawca przed opracowaniem
Projektu winien o nie wystąpić.
W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco
aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga każdorazowego ponownego zatwierdzenia projektu.
Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inżyniera
powinien zareagować natychmiast, nie później jednak niż w przeciągu do 24 godzin i
przystąpić do kontynuacji utrzymania.
Wykonawca niezwłocznie po rozpoczęciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i utrzyma
w czasie trwania kontraktu tablice informacyjne dotyczące Robót Kontraktowych o treści
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uzgodnionej z Kierownikiem Projektu. Tablice informacyjne budowy będą utrzymywane
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji kontraktu.
Tablice informacyjne na czas budowy obejmują bez ograniczeń:
(a) przygotowanie projektu tablic informacyjnych zgodnie z instrukcjami Inżyniera;
(b) wytworzenie, załadunek i przewiezienie tablic informacyjnych na miejsce
wskazane przez Inżyniera;
(c) ustawienie i utrzymanie tablicy informacyjnej podczas wykonywania Robót objętych
Kontraktem;
(d) rozebranie i usunięcie tablic informacyjnych na składowisko Wykonawcy poza Plac
Budowy zgodnie z instrukcją Inżyniera.
Przejazd przez skrzyżowanie Dąbrowskiego – Św. Wawrzyńca - Polska powinien być
utrzymywany przez Wykonawcę na jego koszt przez cały czas budowy.
Kierownik budowy, jako przedstawiciel Wykonawcy ponosi pełną odpowiedzialność za
wszystkie zdarzenia drogowe, które wystąpiły na jezdni pod ruchem publicznym na terenie
przejętego terenu budowy, w wyniku braku działań lub zaniedbań utrzymaniowych
Wykonawcy.
W przypadku realizowania Robót na drogach pod ruchem, Wykonawca jest zobowiązany do
utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu aż
do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez
Inżyniera.
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem
w sposób uzgodniony z Inżynierem.
Koszty związane z zabezpieczeniem budowy obejmują bez ograniczeń:
(a) koszty podporządkowania się wymaganiom klauzuli 1.5.4 niniejszej STWIORB;
(b) koszty podporządkowania się wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepisów.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i prowadzenia robót wykończeniowych, Wykonawca zapewni
należyte:
a) Spełnienie wymagań zawartych w Dokumentacji Projektowej lub uzyskanych w trakcie
realizacji.
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b) Zabezpieczenie nawierzchni dróg dojazdowych przed nadmiernym pyleniem przewożonego
poprzez przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowej, zapewnienie odpowiedniej
wilgotności gruntu i zabezpieczenie go podczas transportu.
c) Możliwie daleką lokalizację zapleczy budowlanych i składów wyrobów oraz materiałów od
zabudowy mieszkaniowej, w zagłębieniach terenu co minimalizuje negatywne
oddziaływanie na krajobraz, rozprzestrzenianie pyłów, zanieczyszczeń powietrza i hałasu.
d) Minimalizację uciążliwości akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosowanie urządzeń i
maszyn spełniających polskie normy i rozporządzenia w zakresie emisji hałasu do
środowiska oraz unikanie prowadzenia robót związanych ze znaczną emisją hałasu w porze
nocnej, zwłaszcza w pobliżu zabudowy mieszkaniowej.
e) Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadów budowlanych powstających z rozbiórki
obiektów budowlanych i istniejących drogowych.
f) Utrzymywać Teren Budowy w stanie uniemożliwiającym skażenie środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i prowadzenia Robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a
wynikających ze skażenia, nadmiernego hałasu lub innych przyczyn powstałych w
następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał
szczególny wzgląd na:
1. Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych.
2. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami
toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
możliwością powstania pożaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegał przepisu ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Wyroby i materiały szkodliwe dla otoczenia
Wyroby i materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia.
Nie dopuszcza się użycia wyrobów i materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie wyroby i materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego
oddziaływania tych wyrobów i materiałów na środowisko.
Z wyrobami i materiałami odpadowymi należy postępować zgodnie z Ustawą z dnia 27.04.2001
r. o odpadach (6)
Wyroby i materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu
Robót ich szkodliwość zanika (np. pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania
wymagań technologicznych wbudowania. Zgodę na ich wbudowanie powinien wydać Inżynier.
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie
tych wyrobów budowlanych i materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył wyrobów i materiałów szkodliwych dla otoczenia, a ich użycie
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to poniesie tego konsekwencje.
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich
lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca uzyska z Powiatowego Biura Geodezji i Kartografii informacje o instalacjach
podziemnych wykonanych po dacie sporządzenia mapy zawartej w projekcie, a przed
rozpoczęciem robót ziemnych. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci, Wykonawca jest zobowiązany
powiadomić o tym fakcie Inżyniera. Inżynier powinien określić wspólnie z Wykonawcą,
zakres robót niezbędnych do wykonania przy usunięciu wymienionej kolizji, łącznie z:
ustaleniem właściciela sieci, wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej oraz Projektu
przebudowy tych sieci ( jeżeli będzie taka potrzeba). Cały zakres robót powinien wykonać
Wykonawca w ramach robót dodatkowych (płatnych przez Zamawiającego), zleconych na
piśmie przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze
rozpoczęcia Robót.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego oraz tych, o
których był zobowiązany sam uzyskać informacje.
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie
budowy, spowodowane jego działalnością.

15

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D.00.00.00

W celu uniknięcia niesłusznych roszczeń odszkodowawczych ze strony właścicieli
istniejących nieruchomości, Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządzi
inwentaryzację stanu istniejącej zabudowy zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie pasa
drogowego, dokumentując stan techniczny tych obiektów. Nieodłączną częścią tej
dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w sposób niebudzący wątpliwości, co do momentu
ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. Inwentaryzacja taka zostanie przekazana w
formie wydruku i wersji elektronicznej do wiadomości Inżyniera i Zamawiającego w ciągu 30
dni od podpisania Umowy.
Wykonawca podpisze dwustronne protokoły z właścicielami budynków, których załącznikiem
będzie dokumentacja z inwentaryzacji.
Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg
wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.
Wykonawca winien powiadomić na 7 dni przed wejściem w teren - właściciela
nieruchomości, na którym będą prowadzone prace związane z czasowym zajęciem terenu. Po
zakończeniu robót - winien uporządkować teren, naprawić zaistniałe szkody i wypłacić
właścicielom stosowne, uzgodnione odszkodowania za niemożność użytkowania, bądź inne
trwałe szkody. Na koniec podpisze protokół stwierdzający, iż ten nie rości sobie już żadnych
pretensji do wykonawcy. Koszty ewentualnych odszkodowań ponosi Wykonawca.
W przypadku uszkodzeń układów drenarskich na nieruchomościach przylegających do terenu
budowy, Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy w sposób zapewniający ich funkcję
istniejącą przed uszkodzeniem łącznie z wykonaniem projektu (jeżeli zajdzie taka potrzeba) –
uzgodnionym z Inżynierem i właścicielami.
Przyjmuje się, że w Cenie Kontraktowej zostaną ujęte wszelkie odszkodowania dla osób i
instytucji, których zapłata wynika z technologii prowadzenia Robót.
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach
publicznych przy transporcie wyrobów, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do
przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim
przewozie będzie powiadamiał Inżyniera. Inżynier może polecić, aby pojazdy niespełniające
tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu
budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. Wszystkie koszty związane z wypełnieniem
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie
kontraktowej.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
W razie potrzeby Wykonawca opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia wynikający z
art. 21a Prawa budowlanego w zakresie zgodnym z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
(20) i uzgodni go z Inżynierem.
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dotyczących

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Wszyscy pracownicy Wykonawcy na drogach, po których odbywa się ruch publiczny będą
w jaskrawych ubraniach, a od zmroku do świtu w ubraniach z elementami odblaskowymi.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót
Wszystkie ciągi ruchu drogowego objęte obszarem budowy będą podlegały utrzymaniu
(wypełnienie ubytków nawierzchni, likwidacja nierówności, czyszczenie jezdni itp.).
Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przejezdności wszystkich ciągów ruchu drogowego.
Wykonawca jest zobowiązany do czyszczenia opon samochodów wyjeżdżających z budowy
strumieniem wody lub sprężonym powietrzem.
Utrzymanie dróg publicznych w czystości obejmuje bez ograniczeń:
(a) budowę i utrzymanie urządzeń do mycia opon w czasie trwania Kontraktu;
(b) usunięcie urządzeń do mycia opon po zakończeniu Robót;
(c) usunięcie wszelkich przydatnych i nie nieprzydatnych materiałów na składowisko
Wykonawcy poza Plac Budowy;
(d) przywrócenie Placu Budowy do stanu pierwotnego;
(e) utrzymanie czystości dróg publicznych
(f) koszty podporządkowania się wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepisów.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie wyroby oraz materiały
i urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia
Zakończenia przez Inżyniera.
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno
być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym
stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona polecenia Inżyniera, Zamawiający ma prawo do
wykonania Robót utrzymaniowych własnymi siłami lub zlecenie tego innej jednostce – z
późniejszym przeniesieniem kosztów na Wykonawcę.
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1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia Robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia
i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera.
Wiążące strony są przepisy opublikowane w języku polskim.
1.5.13. Równoważność norm i przepisów prawnych
Przywołane w Dokumentacji Projektowej i STWIORB normy oraz Wytyczne Techniczne
mogą być zastąpione nowszym wydaniem za zgodą Inżyniera tylko w przypadku, gdy
wymagania określone w dokumentach zamiennych zapewnią osiągnięcie wyższego poziomu
jakości wykonania Robót. Szczegółowe uzasadnienie tego faktu wraz z analizą korzyści
Wykonawca przedłoży Inżynierowi do oceny i zaopiniowania (w terminie z nim
uzgodnionym). Negatywna opinia Inżyniera pozwala Wykonawcy realizować zadanie według
zasad i wymagań określonych niniejszą STWIORB.
Wiążące są normy opublikowane w języku polskim.
1.5.14. Wykopaliska
W przypadku natrafienia na przedmioty posiadające cechy reliktu archeologicznego, odkrycie
to powinno skutkować natychmiastowym wstrzymaniem prac ziemnych. Teren należy poddać
ratowniczym badaniom archeologicznym. Koszt ewentualnych archeologicznych prac
ratowniczych ponosi Zamawiający. Wyniki badań archeologicznych będą rzutowały na dalsze
prace tzn. na kontynuację prac budowlanych.
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za
własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera i postępować
zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub
wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą
ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć
cenę kontraktową.
1.5.15. Zgodność z wymaganiami zezwoleń
Wykonawca uzyska niezbędne zezwolenia (na własny koszt) od odpowiednich instytucji.
Obejmują one zezwolenia na zmianę ruchu, zezwolenia dotyczące trasy przejazdu pojazdów
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ponadnormatywnych, zezwolenia na pobyt, na używanie krótkofalówek, na rozpoczęcie robót
lub na zmianę położenia użyteczności publicznych, itd.).
W ciągu dwóch tygodni od podpisania umowy Wykonawca powinien przedstawić
Kierownikowi Projektu listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia
robót zgodnie z Warunkami Kontraktu.
Wykonawca powinien stosować się do wymagań tych zezwoleń i powinien umożliwić
instytucji wykonanie inspekcji i sprawdzenia robót.
1.5.16. Ochrona saperska terenu robót
Wykonawca w przypadku wykrycia przedmiotów niebezpiecznych zobowiązany jest do
usunięcia tych przedmiotów we właściwy sposób, zgodnie z odpowiednimi przepisami, przy
wykorzystaniu upoważnionych specjalistycznych jednostek.
1.5.17. Czasowe zajęcia terenu
Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów czasowego zajęcia terenu dla celów
robót poza granicami przekazanego mu terenu budowy wraz z kosztami prawnymi i opłatami
za zajmowanie terenu, rekompensatę za utratę zbiorów występujących na terenie czasowego
zajęcia, dokonaniem niezbędnych uzgodnień z właścicielami terenu oraz doprowadzenia do
stanu pierwotnego.
Tymczasowe zajęcie gruntów obejmuje bez ograniczeń:
(a) koszty uzyskiwania wymaganych uzgodnień, zezwoleń oraz rekompensat spowodowanych
czasowym zajęciem gruntu dla jego właścicieli;
(b) inne konieczne koszty w celu dotrzymania warunków Klauzuli 1.5.16 D-M.00.00.00
„Warunki Ogólne”.
1.5.18. Zaplecze Wykonawcy
Organizację i wszystkie koszty związane z zapleczem Wykonawcy ponosi Wykonawca. Nie
podlegają one odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
Koszty związane z Zapleczem Wykonawcy obejmują bez ograniczeń:
(a) koszty niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych oraz dróg dojazdowych
i wewnętrznych potrzebnych do realizacji robót
(b) koszty utrzymania Zaplecza Wykonawcy obejmujące wszystkie koszty eksploatacyjne
(c) koszty likwidacji Zaplecza Wykonawcy obejmujące usunięcie wszystkich instalacji,
urządzeń, biur, placów składowych oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych i doprowadzenie
terenu do stanu pierwotnego.

2. Wyroby budowlane i materiały
2.1. Źródła uzyskania
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobów
i materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych wyrobów
oraz materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia
przez Inżyniera.
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Zatwierdzenie partii (części) wyrobów oraz materiałów z danego źródła nie oznacza
automatycznie, że wszelkie wyroby i materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że wyroby i
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postępu Robót.
2.1.1. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (10) wyrób
budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest:
a) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą
zharmonizowaną albo z europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego uznaną przez Komisje Europejską za zgodną z wymaganiami
podstawowymi, albo
b) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo
c) oznakowany, znakiem budowlanym z zastrzeżeniem, że nie podlega on obowiązkowi
oznakowania CE

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym dopuszcza się wyroby budowlane
wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniono
zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami.
2.1.2. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 (Dz. U. nr 195 poz.
2011) oznakowaniu CE powinny towarzyszyć między innymi następujące informacje:

a) określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób
budowlany,
b) ostatnie dwie cyfry roku, w którym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie
budowlanym,
c) dane umożliwiające identyfikację cech i deklarowanych właściwości użytkowych
wyrobu budowlanego, jeżeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technicznej
wyrobu.
2.1.3. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. (Dz. U. nr 198
poz. 2041) dla wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest
obowiązany dołączyć informację zawierającą:

a) określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób
b)
c)
d)
e)
f)

budowlany,
identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę,
gatunek i klasę według specyfikacji technicznej,
numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej z którą
potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego,
numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności,
inne dane jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej,
nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym
systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego.
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Jakiekolwiek wyroby budowlane, które nie spełniają wymagań zapisanych w pkt. 2.1.1. będą
odrzucone.
2.2. Pozyskiwanie wyrobów i materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
wyrobów i materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
wyrobów i materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty związane z dostarczeniem wyrobów i materiałów do Robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu ukopów i miejsc pozyskania kruszywa będą
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót po
uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim urzędem publicznym.
Wszystkie odpowiednie wyroby i materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z
innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład
odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić
żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w
Kontrakcie.
Eksploatacja źródeł wyrobów i materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.
2.3. Inspekcja wytwórni wyrobów i materiałów
Wytwórnie wyrobów i materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki wyrobów i
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli
będzie podstawą akceptacji określonej partii wyrobów i materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane
następujące warunki:
a)

Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta w
czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie
odbywa się produkcja przeznaczona do realizacji Kontraktu,
c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Inżyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach.
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2.4. Wyroby i materiały nieodpowiadające wymaganiom
Wyroby i materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
terenu budowy i złożone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcy. Jeśli Inżynier zezwoli
Wykonawcy na użycie tych wyrobów i materiałów do innych robót niż te, dla których zostały
zakupione, to koszt tych wyrobów i materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany
(skorygowany) przez Inżyniera. W każdym takim przypadku należy spełnić wymagania
ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane wyroby
i materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem,
usunięciem i niezapłaceniem.
2.5. Przechowywanie i składowanie
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane wyroby i materiały, do czasu gdy będą
one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość
i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.
Miejsca czasowego składowania wyrobów i materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera.
2.6. Wariantowe stosowanie wyrobów i materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidują możliwość wariantowego
zastosowania rodzaju wyrobów i materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego wyrobu
i materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań
wymaganych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj wyrobu i materiału nie może
być później zmieniany bez zgody Inżyniera.
2.7. Wyroby z rozbiórek i odpadowe
2.7.1. Elementy i wyroby oraz materiały z rozbiórek stają się własnością Wykonawcy i
powinny być usunięte z terenu budowy i wykorzystane w sposób i terminie niekolidującym
z wykonaniem innych robot, za wyjątkiem nadających się do ponownego wbudowania (np.
kruszywo łamane, kamień podkładowy, brukowiec, kostka brukowa betonowa, płyty
betonowe chodnikowe, słupki znaków drogowych, tarcze znaków drogowych, tablice znaków
drogowych, destrukt itp.), które pozostają własnością Zamawiającego.
O przydatności wyrobów z rozbiórek do ponownego wbudowania decyduje Inżynier
w porozumieniu z Kierownikiem Projektu.
Jeśli tą decyzją w/w wyroby zostaną uznane za nienadające się do wbudowania, to stają się
one własnością Wykonawcy.
Wszelkie wyroby, które są własnością Zamawiającego, a nie zostały wbudowane, należy
odwieźć na składowisko materiałowe Zamawiającego, a koszt transportu należy ująć w cenie
kontraktowej.
Koszt związany z transportem, zwałką (utylizacją) materiałów z rozbiórek nienadających się
do ponownego wbudowania, Wykonawca powinien zawrzeć w cenie kontraktowej
w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.
22

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D.00.00.00

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 przystąpieniem do wywozu tych materiałów (na min. 30dni), Wykonawca poinformuje
Inżyniera (na piśmie) o :
- miejscu składowania materiałów
- posiadanych dokumentach - pozwoleniach na składowanie i utylizację danego
rodzaju materiałów
Opóźnienia związane z brakiem takiego miejsca będzie równoważne z opóźnieniem realizacji
robót z winy Wykonawcy.
Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustalić rzeczywiste odległości odwozu
materiałów przeznaczonych do utylizacji i uwzględnić to w cenie ofertowej. Ewentualna
zmiana tych odległości w stosunku do założonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy.
2.7.2. Jeżeli wynika to z warunków właścicieli sieci uzbrojenia terenu, dostarczonych przez
Zamawiającego, albo z pisemnej zgody Zamawiającego, elementy pochodzące z rozbiórek
uzbrojenia, Wykonawca zdemontuje i przetransportuje (na koszt własny) w miejsce wskazane
przez właściciela tych sieci. (Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien ustalić z
właścicielem sieci rzeczywiste odległości odwozu i uwzględnić to w cenie ofertowej.
Ewentualna zmiana tych odległości w stosunku do założonych w ofercie stanowi ryzyko
Wykonawcy).
Jeżeli gestor uzbrojenia nie uzależnia uzgodnienia od przekazania materiałów z rozbiórki,
należy traktować je, jako nieprzydatne i postąpić jak w pkt. 2.7.1.
2.8.

Stosowanie wyrobów budowlanych

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te wyroby, które zostały wprowadzone do obrotu
zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (10). Właściwości
użytkowe tych wyrobów, zastosowanych w obiekcie budowlanym, w sposób trwały muszą
umożliwiać prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie
wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt1. Ustawy Prawo budowlane.
Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z
2004r.):
Art. 5. 1. Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót
budowlanych, jeżeli jest:
1) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą
zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajowa specyfikacją techniczną
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznana prze Komisje Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo
3) oznakowany, z zastrzeżeniem ust.4, znakiem budowlanym, którego wzór
określa załącznik nr 1 do niniejszej ustawy.
2. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, który nie stwarza szczególnego zagrożenia
dla zdrowia lub bezpieczeństwa oraz nie opowiada lub odpowiada częściowo specyfikacjom
technicznym, o których mowa w ust. 1.pkt.1, jest także dopuszczalne, wyłącznie po
dokonaniu stosownej oceny zgodności.
3. Wzór oznakowania CE określa załącznik nr 2 do niniejszej ustawy
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4. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej
i mieszkaniowej może określić w drodze rozporządzenia 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, podlegające
obowiązkowi oznakowania CE.
5. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 4, należy określić normy
zharmonizowane i wytyczne do europejskich aprobat technicznych, których zakres
przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane mogące stwarzać szczególne zagrożenie dla
zdrowia lub bezpieczeństwa, mając na uwadze odpowiednie ustalenia Komisji Europejskiej w
tym zakresie.
Art. 6. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego wprowadzonego do obrotu na podstawie
niniejszej ustawy, do którego mają zastosowanie przepisy wydane na podstawie ustawy z dnia
30sierpnia 2002r. systemie oceny zgodności - 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) przewidujące takie oznakowanie wskazuje, że wyrób budowlany spełnia wymagania
zasadnicze określone w przepisach.
Art. 7. 1 Przy dokonaniu oceny zgodności, o której mowa w art.5 ust 1 pkt. 1, można
stosować następujące metody:
a) wstępne badanie reprezentatywnego wzorca wyrobu (badanie typu) prowadzone przez
producenta lub notyfikowaną jednostkę;
b) badanie próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym, prowadzone przez producenta
lub notyfikowaną jednostkę, zgodnie z ustalonym planem badań;
c) badania sondażowe próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym, w obrocie
handlowym lub na budowie, prowadzone przez producenta lub notyfikowaną
jednostkę;
d) badanie przez producenta lub notyfikowaną jednostkę próbek z partii przygotowanej
do wysłania albo dostarczonej odbiorcy;
e) wewnętrzną (zakładową) kontrolą produkcji ;
f) wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji prze
notyfikowaną jednostkę;
g) dozorowanie, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji przez notyfikowaną
jednostkę.
Art. 8. 1. Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne z
zastrzeżeniem ust 2-4, jeżeli producent, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoja wyłączną odpowiedzialność, krajową
deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną. Ocena zgodności
obejmuje właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia,
mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań podstawowych.
2. Wyrób budowlany wytwarzany tradycyjnie, na określonym terenie przy użyciu
metod sprawdzonych w wieloletniej praktyce, przeznaczony do lokalnego stosowania, zwany
dalej „regionalnym wyrobem budowlanym”, może być oznakowany znakiem budowlanym,
na wyłączną odpowiedzialność producenta.
3. O uznaniu, że dany wyrób budowlany jest regionalnym wyrobem budowlanym,
orzeka, w drodze decyzji, na wniosek producenta, właściwy wojewódzki inspektor nadzoru
budowlanego.
4. Oznakowanie znakiem budowlanym regionalnego wyrobu budowlanego jest
dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu decyzji, o której mowa w ust. 3, oraz wydaniu, przez
producenta, na jego wyłączną odpowiedzialność, oświadczenia, że wyrób budowlany został
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wytworzony w sposób, o którym mowa w ust. 2 i nadaje się do stosowania zgodnie
z przeznaczeniem.
Producent jest zobowiązany do przechowywania krajowej deklaracji zgodności i innych
dokumentów związanych z wprowadzeniem do obrotu wyrobu budowlanego, o którym mowa
w art.5 ust. 1 pkt 3
Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi,
w drodze rozporządzenia sposoby:
- deklarowania zgodności wyrobów budowlanych
- znakowania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym
W Rozporządzeniu, o którym mowa w ust.6, określa się w szczególności:
- tryb deklarowania zgodności oraz wymagane systemy oceny zgodności dla
poszczególnych grup wyrobów mając na uwadze metody, o których mowa w art.
7 ust.1
- zawartość i wzór krajowej deklaracji zgodności
- zakres informacji dołączonej do wyrobu budowlanego znakowanego znakiem
budowlanym
Art. 10.
1 Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym są wyroby
budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej prze
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że
zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz przepisami.
2. Indywidualna dokumentacja techniczna, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać
opis rozwiązania konstrukcyjnego, charakterystykę materiałową i informację dotyczącą
projektowanych właściwości użytkowych wyrobu budowlanego oraz określić warunki jego
zastosowania w danym obiekcie budowlanym, a także, w miarę potrzeb instrukcje obsługi i
eksploatacji.
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust.1, powinno zawierać:
1) nazwę i adres wydającego oświadczenie
2) nazwę wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia
3) identyfikację dokumentacji technicznej
4) stwierdzenie zgodności wyrobu budowlanego z dokumentacją techniczną
oraz przepisami
5) adres obiektu budowlanego (budowy), w którym wyrób budowlany ma być
zastosowany
6) miejsce i datę wydania oraz podpis wydającego oświadczenie
Wyrób budowlany, który posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada
deklarację zgodności nie może być modyfikowany bez utraty ważności dokumentów
dopuszczających do wbudowania.
W przypadku zastosowania modyfikacji należy uzyskać aprobatę techniczną dla takiego
wyrobu.
W przypadku wyrobów, dla których w STWIORB są wymagane dokumenty, każda partia
dostarczona do Robót będzie posiadać dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać odpowiednie dokumenty (certyfikaty, deklaracje
zgodności z dokumentami odniesienia, oświadczenia) wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.
Jakiekolwiek wyroby, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
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3. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości
wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym
przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inżyniera w terminie
przewidzianym Kontraktem.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewidują możliwość wariantowego użycia
sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji
Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków
Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.

4. Transport
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
wyrobów i materiałów (sprzętu) na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia
od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim
przewozie powiadamiał Inżyniera.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych wyrobów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inżyniera, w terminie
przewidzianym Kontraktem.
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być
użyte przez Wykonawcę po dopuszczeniu przez Inżyniera, ale wyłącznie poza drogami
publicznymi i pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków
dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca pokryje wszystkie inne koszty używania przez siebie
pojazdów o nacisku na oś większym od dopuszczalnego.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora
Nadzoru będą usunięte z Terenu Budowy.
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, 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 jakość
zastosowanych wyrobów oraz materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność
z Dokumentacją Projektową, wymaganiami STWIORB, PZJ, projektu organizacji Robót oraz
poleceniami Inżyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia wyrobów oraz materiałów i elementów
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej
i w STWIORB, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier
uwzględni wyniki badań wyrobów, materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy
produkcji i przy badaniach, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne
czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego
tytułu ponosi Wykonawca.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji
(wszystkimi branżami), ustalić miejsca kolizyjne i opracować szczegóły przejść infrastruktur
przez elementy konstrukcyjne.
Powinien również wykonać przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentualnych
urządzeń obcych.
W przypadku ich wystąpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urządzenia na czas
prowadzenia robót w uzgodnieniu z jego właścicielem oraz wszelkie roboty z tym związane.
Ponadto jest zobowiązany do oczyszczenia terenu robót z ewentualnych pozostałych
w gruncie fundamentów, fragmentów pali, przepustów, gruzu itp. Wszelkie koszty
wynikające z Robót i czynności wyżej wymienionych, nie podlegają odrębnej zapłacie
i należy ująć je w Cenie Kontraktowej.
Wykonawca będzie prowadził Roboty na podstawie przyjętej własnej technologii i metod
wykonania Robót, za które jest odpowiedzialny.
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Dla przyjętej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robót,
Program Zapewnienia Jakości lub inne Projekty wymagane w STWIORB.
Projekt organizacji robót winien zawierać harmonogram robót.
Projekt i harmonogram wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. W razie opóźnień robót
większych od 20 dni harmonogram wymaga aktualizacji.
Zastosowany sprzęt, wszystkie wyroby, roboty i ich zabezpieczenie wynikające przyjętych
rozwiązań technicznych i technologicznych w ramach opracowań Wykonawcy nie podlegają
odrębnej zapłacie, wszelkie koszty z tego tytułu należy ująć w Cenie Kontraktowej.
Wykonawca powinien powiadomić właścicieli urządzeń w terminie 21 dni przed
przystąpieniem do robót związanych z usunięciem kolizji sieci energetycznych,
teletechnicznych, kanalizacyjnych, melioracyjnych, wodociągowych i gazowych. Koszty
nadzoru z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i należy ująć je w Cenie Kontraktowej
Wykonawca sporządzi wszelkie niezbędne harmonogramy przełączeń istniejących mediów
i uzgodni je z ich odbiorcami (zakłady pracy, gospodarstwa itp.) Koszty z tego tytułu nie
podlegają odrębnej zapłacie i należy ująć je w Cenie Kontraktowej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.
Jeżeli przed przystąpieniem do robót pomiarowych okaże się, że brakuje geodezyjnych
znaków pomiarowych, to Wykonawca odtworzy je własnym staraniem i na własny koszt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę i odtworzenie wszystkich punktów pomiarowych
i znaków geodezyjnych jak również ich oznaczeń do dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia.
Wszystkie koszty z tym związane, Wykonawca powinien ująć w cenie kontraktowej.
Przed przystąpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca
zobowiązany jest zgłosić prace do ośrodka dokumentacji, pozyskać aktualne dane odnośnie
państwowej osnowy sytuacyjno-wysokościowej, a następnie po zakończeniu budowy –złożyć
operat z pomiaru powykonawczego - do państwowego zasobu geodezyjno kartograficznego.
Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierować i sprawować nad nimi
bezpośredni nadzór i kontrolę wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia
zawodowe – zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Geodezyjna Obsługa Budowy obejmuje w szczególności:
5.1.1. Przed przystąpieniem do robót:
a) założenie osnowy realizacyjnej, w dowiązaniu do punktów osnowy państwowej,
b) wykonanie pomiaru kontrolnego na odcinkach włączenia do istniejącego układu
drogowego,
c) odszukanie i oznaczenie (w sposób trwały i widoczny na czas realizacji robót) granic
pasa inwestycji,
d) wytyczenie i stabilizację punktów głównych trasy oraz obiektów inżynierskich i sieci.
5.1.2. W trakcie prowadzenia robót:
a) bieżącą obsługę geodezyjną budowy w tym obmiary,
b) pomiary przemieszczeń i odkształceń prowadzone w miarę potrzeby do końca okresu
gwarancyjnego.
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5.1.3. Po zakończeniu robót:
a) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapą,
Podczas prac należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie
przesunięcie punktów geodezyjnych, które podlegają ochronie w trybie przepisów ustawy
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu
i wyznaczaniu Robót zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
5.2. Tyczenie robót
Celem zapewnienia właściwego tyczenia elementów Projektu Zamawiający przekazuje
Wykonawcy w wersji wydruku i wersji elektronicznej:
- plan sytuacyjny

5.3. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym
uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów
naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości terenów sąsiednich.
Wykonawca powinien stosować się do wymogów zawartych w Dokumentacji .
Oprócz szczegółowych wymagań zawartych w w/w dokumentach Wykonawca zobowiązany jest
do spełnienia wymagań minimalnych związanych z prowadzonymi robotami w fazie realizacji
i eksploatacji.
5.3.1. Place budowy, zaplecza oraz drogi techniczne należy zorganizować w sposób
zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie.
5.3.2. Zaplecze budowy należy zorganizować 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 należy zorganizować zgodnie z wymogami środowiska, a w
szczególności zapewnić:
a) uszczelnienie nawierzchni placów postojowych dla maszyn, środków transportu,
parkingów dla pracowników itp.,
b) uszczelnienie nawierzchni, gdzie magazynowane będą odpady niebezpieczne np.
zanieczyszczone grunty,
c) właściwe gromadzenie odpadów, a szczególnie odbieranie odpadów i ścieków przez
koncesjonowane firmy.
5.3.4. Należy stosować sprawny sprzęt i środki transportu, przy czym ważna jest tutaj
zarówno jakość sprzętu, jego prawidłowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe
wyposażenie w urządzenia zmniejszające niekorzystne oddziaływanie na środowisko.
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5.3.5. Magazyny, składy i bazy transportowe należy wyposażyć w sprawne urządzenia
gospodarki wodno-ściekowej, zaplecza budowy należy wyposażyć w przenośne toalety.
5.3.6. Należy uporządkować teren budowy po zakończeniu etapu realizacji oraz wykonać
prace porządkowe a teren tymczasowych placów budowy przywrócić do pośredniego stanu.
5.3.7. Masy ziemne, w jak największym stopniu należy zagospodarowywać na terenie
inwestycji zgodnie z projektem,
a) transport mas ziemnych należy prowadzić w godzinach dziennych (600 - 2200) w rejonie
obszarów zabudowy mieszkalnej,
b) nie należy dopuszczać do pylenia podczas transportu.
5.3.8. Powstające w trakcie przebudowy odpady należy segregować i magazynować w
wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione
podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach robót budowlanych
należy segregować i oddzielać od odpadów obojętnych i nie szkodliwych celem wywozu do
specjalistycznych przedsiębiorstw zajmujących się utylizacją.
5.3.9. Drzewa i krzewy znajdujące się w obrębie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki
należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi.
5.3.10. Należy w maksymalny sposób ograniczyć czas prowadzonych odwodnień i stosować
metody ograniczające ilość odpompowywanej wody.
5.3.11. Prace niwelacyjne należy prowadzić w taki sposób, aby uniknąć odwodnienia
pobliskich terenów.
5.3.12. W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane w sąsiedztwie terenów
objętych ochroną przed hałasem należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej (w godz. 600 –
2200).
Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań ochrony środowiska nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania
Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie
z Dokumentacją Projektową, STWIORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inżyniera.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
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- sposób zapewnienia bhp,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania
poszczególnych elementów Robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością
wykonywanych Robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie
badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,
nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę
przekazywania tych informacji Inżynierowi;
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia
pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
wyrobów oraz materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie
transportu,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw wyrobów
i materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów
Robót
- sposób postępowania z wyrobami oraz materiałami i Robotami
nieodpowiadającymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości wyrobów oraz materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań wyrobów,
materiałów oraz Robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania wyrobów oraz materiałów i Robót
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWIORB.
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w STWIORB,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.

31

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D.00.00.00

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych
wyrobów oraz materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych
wyrobów i materiałów.
Wykonawca ma obowiązek przedkładania Inżynierowi sporządzonych przez siebie recept do
zatwierdzenia. Recepty powinny być dostarczane wraz z wynikami przeprowadzonych badań.
Inżynier może skierować receptę do sprawdzenia do Laboratorium wskazanego przez
Zamawiającego. Wówczas przekazuje receptę ze wszystkimi wynikami badań oraz próbkami
wsadowych.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na polecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych wyrobów
i materiałów, których jakość nie została potwierdzona pozytywnymi wynikami badań
kontrolnych Inżyniera, o ile kwestionowane wyroby oraz materiały nie zostaną przez
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa
Wykonawca.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez
Inżyniera. Inżynier przeprowadza swoje badania wg p.6.6.
Próbki do badań pobierane są na różnym etapie realizacji zadania i w różnej postaci.
Na etapie przed rozpoczęciem robót:
Badania przedwykonawcze:
- w postaci sypkiej:
kruszywa, mączki, cementy;
- w postaci związanej (o konsystencji urabialnej) do zarobów próbnych przy
sprawdzaniu recepty
- w postaci stałej (zaroby próbne), przy sprawdzaniu recepty
Na etapie realizacji:
a) podłoże 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 ułożonej nawierzchni z kostki betonowej:
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Również na każdym etapie realizacji (przed zakryciem), można pobrać próbki w postaci
odwiertów z poszczególnych warstw związanych cementem, wapnem oraz asfaltem.
Częstotliwość oraz ilość pobieranych próbek jest określona w STWIORB, natomiast sposób
pobierania, ich wielkość oraz sposób badania (w tym, jakie formy) jest określony
w przywołanych normach ( do powyższych STWIORB).
Każda próbka powinna być pobrana w obecności Inżyniera i Kierownika Budowy,
odpowiednio opisana i oznakowana a wszystkie informacje jak: data pobrania, nazwa zadania,
lokalizacja, rodzaj próbki, poziom warstwy konstrukcyjnej lub podłoża oraz nazwiska osób
biorących udział, powinny być zapisane w Protokole z pobrania próbki lub próbek.
Pobieranie próbek odbywa się również w tedy, gdy w porę został powiadomiony Wykonawca
o terminie pobierania a jednak jest nieobecny.
Inżynier ma prawo pobierać próbki w obecności Wykonawcy do badań kontrolnych
wykonywanych przez Laboratorium wskazane przez Zamawiającego. Negatywne wyniki
badań, upoważniają Inżyniera 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 będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB,
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.
Badania dzielą się na:
- badania Wykonawcy (w ramach własnego nadzoru)
- badania kontrolne(w ramach nadzoru zleceniodawcy)
Badania kontrolne dzielą się na:
- podstawowe
- dodatkowe
- arbitrażowe
Badania obejmują:
- pobieranie próbek
- zapakowanie próbek do wysyłki
- transport próbek z miejsca pobrania do placówki wykonującej badania i
sprawozdanie z badań.
Badania Wykonawcy.
W trakcie wykonywania robót, Inżynier ma prawo wskazać Wykonawcy wykonanie
wszelkich niezbędnych badań w celu stwierdzenia jakości wykonanych robót i jakości
wbudowanych wyrobów. Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Inżynierowi raporty
z wynikami wykonywanych badań.
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Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. O wszystkich
badaniach przeprowadzonych prze Wykonawcę, będzie powiadomiony Inżynier.
Badania kontrolne.
Badania kontrolne są badaniami Inżyniera (Zamawiającego), których celem jest sprawdzenie,
czy jakość wyrobów wbudowywanych oraz gotowych warstw spełniają wymagania określone
w STWIORB oraz w Dokumentacji Projektowej. Wyniki tych badań są podstawą odbioru.
Do zarządzania przeprowadzeniem badań kontrolnych (w tym zakresu) uprawniony jest tylko
Inżynier, natomiast badania wykonuje (na jego zlecenie) Laboratorium Drogowe wskazane
przez Zamawiającego. Wykaz i zakres badań określony jest w każdej STWIORB.
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania wyrobów oraz materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona
mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta.
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę,
będzie oceniać zgodność wyrobów oraz materiałów i Robót z wymaganiami STWIORB na
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Badania kontrolne dodatkowe
W przypadku uznania, że jeden lub więcej z wyników badań kontrolnych nie jest
reprezentatywnych dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać
przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych ( na jego koszt).
Badania arbitrażowe
Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione
wątpliwości ze strony Inżyniera lub Wykonawcy ( np. na podstawie własnych badań).
Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne Laboratorium, które
nie wykonywało badań kontrolnych. Koszty badań wraz ze wszystkimi kosztami pochodnymi
ponosi strona, na której niekorzyść przemawia wynik badania.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania wyrobów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta wyrobów.
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Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę,
będzie oceniać zgodność wyrobów i Robót z wymaganiami STWIORB na podstawie wyników
badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inżynier ma obowiązek pobierać próbki wyrobów i prowadzić badania niezależnie od
Wykonawcy, na swój koszt. Odbiór poszczególnych asortymentów robót odbywać się będzie na
podstawie wyników badań kontrolnych Inżyniera oraz Wykonawcy.
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci
Wykonawcy przeprowadzenie powtórnych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i STWIORB.
Całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną
przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje zgodności
Właściwości użytkowe wyrobów, zastosowanych w obiekcie budowlanym, w sposób trwały
muszą umożliwiać prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt1. Ustawy Prawo
budowlane.
Deklaracja właściwości użytkowych powinna zawierać;
- numer nadany przez producenta
- nazwę i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela zgłoszonego w
Europejskim Obszarze Gospodarczym ora miejsce produkcji
- opis wyrobu i jego deklarowane właściwości (np. rodzaj, dane identyfikujące,
zastosowanie)
- warunki, którym odpowiada wyrób tj.: odniesienie do obowiązujących norm
europejskich, zgodnie z następującym przyporządkowaniem:
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, ścieralna z bet. cementowego PN-EN 206-1
- warunki stosowania wyrobu;
- Numer i adres jednostki certyfikującej oraz certyfikatu Zakładowej Kontroli
Produkcji
- nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej do podpisywania deklaracji zgodności w
imieniu producenta i jego upoważnionego przedstawiciela;
- datę uzyskania
Certyfikat powinien zawierać poza wyżej podanymi informacjami:
- nazwę i adres jednostki certyfikującej;
- numer certyfikatu ZKP
- warunki i okres ważności certyfikatu, jeżeli mato zastosowanie;
- nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej do podpisywania certyfikatu
Producent lub jego upoważniony przedstawiciel zgłoszony w EOG jest odpowiedzialny za
umieszczenie oznakowania CE. Znak CE powinien być umieszczony zgodnie z Dyrektywą
93/68/EWG na etykiecie znajdującej się na opakowaniu lub dołączonej do dokumentów
handlowych (np. listu przewozowego).
Przykłady dokumentu towarzyszącego oznakowaniu CE zamieszczone są w Wytycznych
Technicznych WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008.
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Ponadto na niektóre wyroby budowlane obowiązują Aprobaty Techniczne (do końca terminu
ich ważności) i Wykonawca wbudowując takie wyroby, jest zobowiązany przedstawić
Deklarację zgodności z tymi dokumentami.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do odbioru ostatecznego.
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów
Robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i odbiory Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowe
i ostateczne,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami
klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,
- dane dotyczące jakości wyrobów i materiałów, pobierania próbek oraz wyniki
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
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- inne istotne informacje o przebiegu Robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone
Inżynierowi do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant
nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.
W przypadku realizacji robót budowlanych związanych z przebudową wjazdu na zgłoszenie
robót dziennik budowy nie jest wymagany.
(2) Książka Obmiarów
Książka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego
z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły
w jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót i wpisuje do Książki Obmiarów.
(3) Dokumenty dotyczące materiałów i badań
Wykonawca jest zobowiązany gromadzić: certyfikaty, deklaracje zgodności na
wyroby i materiały, protokoły z badań, sprawozdania z badań typu, recepty robocze
i kontrolne wyniki badań w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości.
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde
życzenie Inżyniera.
(4) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) – (3) następujące
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 ustaleń,
f) korespondencję na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na
życzenie Zamawiającego.
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7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją
Projektową i STWIORB, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót.
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki Obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na
piśmie.
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawcę i Inżyniera.
7.2. Zasady określania ilości Robót
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone
poziomo wzdłuż linii osiowej. Wiążące są wymiary szerokości warstwy na wysokości połowy
grubości warstwy.
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości
będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą
zaakceptowane przez Inżyniera.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa
legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,
w całym okresie trwania Robót.
7.4. Wagi i zasady ważenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom
Specyfikacji
Technicznych.
Będzie
utrzymywać
to
wyposażenie
zapewniając
w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera.
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót,
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób
zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Książki Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Książki Obmiarów, którego wzór zostanie
uzgodniony z Inżynierem.

8. Odbiór robót
W zależności od ustaleń odpowiednich STWIORB, Roboty podlegają następującym etapom
odbioru:
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.1. Odbiór Robót niezakrytych i ulegających zakryciu lub częściowy
8.1.1. Uwagi ogólne
Odbiór Robót niezakrytych (jak warstwy ścieralne) i ulegających zakryciu (dolne warstwy)
lub częściowy polega na finalnej ocenie ich ilości i jakości. Odbiór tych Robót będzie
dokonany w czasie umożliwiającym w przypadku wystąpienia usterek, wykonanie
niezbędnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inżynier.
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie,
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia.
Wszystkie uzgodnione roboty poprawkowe i uzupełniające powinny zostać spisane
i potwierdzone przez obie strony. Wszystkie zmiany dotyczące rodzaju, ilości i technologii
mogą zostać uznane tylko po uprzedniej pisemnej zgodzie odbierającego.
Jakość i ilość odbieranych Robót ocenia Inżynier na podstawie:
- wyników badań: kontrolnych, kontrolnych dodatkowych, arbitrażowych,
- protokołów badań Wykonawcy,
- oceny makroskopowej wykonanej warstwy,
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- wyników obmiarów.
8.1.2. Postępowanie z wadami ( potrącenia i rozbiórki)
Wszystkie przypadki przekroczenia wartości dopuszczalnych określonych w STWIORB
z uwzględnieniem zasad ich oceny będą uznawane za wadę.
Mogą mieć miejsce również inne wady, które stwierdzi komisja odbiorowa na odbiorze
ostatecznym.
8.1.3. Potrącenia za wady wykonanych robót
Roboty wykonane z wadami, podlegają potrąceniom.
Potrąceń dokonuje Komisja odbiorowa na odbiorze ostatecznym.
8.1.4. Rozbiórka wykonanych Robót
O rozbiórkach decyduje Inżynier w tracie odbioru robót niezakrytych lub ulegających
zakryciu lub częściowego.
Podstawę do podjęcia decyzji o rozbiórce może stanowić fakt wystąpienia przekroczenia
wartości dopuszczalnych w odniesieniu do min. dwóch cech (jednocześnie) objętych
badaniami kontrolnymi określonymi w poszczególnych STWIORB i po uwzględnieniu zasad
niżej podanych:
- ocena makroskopowa jest negatywna
- co najmniej 95% wyników badań i pomiarów, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyleń,
nie spełnia wymagań w odniesieniu do min. dwu cech (jednocześnie) podlegających
badaniom kontrolnym określonym w poszczególnych STWIORB
- więcej niż 5% wyników badań i pomiarów, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyleń
zwiększonych o 30%, nie spełnia wymagań w odniesieniu do min. dwu cech (jednocześnie)
podlegających badaniom kontrolnym określonym w poszczególnych STWIORB
- występujące przekroczenia odchyleń, mają istotny wpływ na cechy eksploatacyjne
i bezpieczeństwo ruchu.
8.2.

Odbiór końcowy Robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości.
8.3. Odbiór ostateczny
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.2. „Odbiór końcowy Robót”.
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Dokumenty do odbioru końcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru
końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
a) Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową,
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Projektu.
b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Projektu i ew. uzupełniające lub zamienne).
c) Badania i pomiary z p.6.4.
d) Certyfikaty i deklaracje zgodności z p. 6.5
e) Dokumenty budowy z p. 6.8
f) Protokoły z odbiorów robót niezakrytych i ulegających zakryciu lub częściowych
z p.8.2.
g) Protokoły z odbiorów częściowych
h) Opinię technologiczna sporządzoną przez Wykonawcę
i) Sprawozdanie techniczne kierownika budowy wraz z oświadczeniem o zakończeniu
Robót
j) Sprawozdanie techniczne wraz z opinię technologiczną sporządzone przez Inżyniera
k) Zestawienie wyników ze wszystkich badań zleconych przez Inżyniera do
Laboratorium Drogowego wskazanego przez Zamawiającego
l) Wykaz wad i usterek sporządzony przez Inżyniera:
m) Rozstrzygniętych na etapie odbioru robót niezakrytych i ulegających zakryciu lub
odbiorów częściowych
n) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robót towarzyszących (np. na
przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia, wodociągowej
itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.
o) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu.
p) Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.
q) Recepty i ustalenia technologiczne,
r) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze
Specyfikacjami,
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru końcowego Robót.
Wykaz wszystkich robót, które zdaniem komisji trzeba poprawić lub uzupełnić (wraz z
terminami), sporządzi Inżynier.

9. Podstawa płatności
9.1 Ustalenia Ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót.
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru Robót.
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania
składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Szczegółowej Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowa będzie obejmować:
−
−
−
−

−
−
−
−
−

Robociznę bezpośrednią
Wartość zużytych Wyrobów i Materiałów wraz z kosztami zakupu,
Wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na
plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
Koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy,
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych,
stanowisk pracy dźwigów itp.) koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki
dotyczące bhp., usługi obce na rzecz budowy, koszty projektów uzupełniających,
opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ubezpieczenia oraz koszty przedsiębiorstwa
Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjnokartograficznej,
Zysk kalkulacyjny obejmujący ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych
wydatków mogących wystąpić w trakcie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,
Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
Koszty dostosowania się do wszystkich wymagań STWIORB D-M.00.00.00.
Koszty robót tymczasowych, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych
ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót
podstawowych
Koszty prac towarzyszących, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych
(niezaliczone do robót tymczasowych)

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie
Robót objętych pozycją kosztorysową za wyjątkiem wypadków omówionych w warunkach
kontraktu.
Do stawek jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT.
9.2. Wymagania Ogólne Szczegółowej Specyfikacji Technicznej D-M.00.00.00
Koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej
D - M.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumencie, a nie
wyszczególnione w kosztorysie.
Koszty dostosowania się do Wymagań Ogólnych STWIORB D-M.00.00.00 nie podlegają
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w Cenę Kontraktową.
9.3 Gwarancje i ubezpieczenia obejmują bez ograniczeń:
(a) koszty uzyskania, obsługi i przedłożenia zabezpieczenia wykonania i wszelkich
ubezpieczeń.

9.4. Ubezpieczenie obejmuje bez ograniczeń
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(a) koszty uzyskania obsługi i przedłożenia wszelkich ubezpieczeń.
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione we wskaźniku kosztów pośrednich i tym
samym w cenie kontraktowej.
10. Przepisy związane
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414
z późniejszymi zmianami).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z 17.07.2002r., poz.953).
3. Rozporządzenie 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. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r w sprawie
rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych
obowiązujących 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 późniejszymi 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 środowiska - tekst jednolity DZ.U. nr 129
poz.902 z 2006 r. z późniejszymi zmianami).
8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 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 późniejszymi zmianami).
9. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60
z późniejszymi 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 zamówień publicznych (Dz.U. Nr 164 z 2006 r.
poz. 1163 z późniejszymi zmianami)
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów oceny
zgodności, wymagań jakie powinny jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki
uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych
oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195 poz. 2011).
13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz. 2041).
14. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Miejskiej
15. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 w sprawie znaków i sygnałów drogowych – Dz. U. Nr 170 z dnia 12
października 2002 r., poz. 1393.
16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach poz. 2181 Dziennik Ustaw
z dnia 23 grudnia 2003r. Nr 220.
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17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r w sprawie szczegółowych
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarządzaniem – Dz. U. Nr 177 – poz. 1729.
18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 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. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 (Dz.U.nr.151).
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ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC
D 01.02.04.
45111000-8
ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG
CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę
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1. Wstęp
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru rozbiórki elementów dróg i ulic w związku ze zmianą stałej organizacji
ruchu na skrzyżowaniu Dąbrowskiego – Św. Wawrzyńca - Polska w Poznaniu.

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 objętych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót rozbiórkowych
elementów nawierzchni chodników, warstw nawierzchni jezdni, obrzeży betonowych,
krawężników betonowych, oraz cięcie nawierzchni jezdni piłą mechaniczną.
Uwaga:

Materiały rozbiórkowe należy przejrzeć i posortować. Ostateczną decyzję
o przydatności materiałów podejmie Inżynier w porozumieniu
z Zamawiającym.
Materiały nadające się do ponownego wbudowania są własnością
Zamawiającego i należy je wbudować zgodnie z projektem, a nadmiar
odwieźć na składowisko wskazane przez Zamawiającego. Gruz, złom,
odpady są własnością wykonawcy i należy je przetransportować na
składowisko złomu lub odpadów lub unieszkodliwić.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej STWIORB są zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami
i STWIORB D-M.00.00.00.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z Dokumentacją Projektową, STWIORB i poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania
ogólne".

2. Wyroby budowlane i materiały
Nie występują.
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3. Sprzęt
3.1. Roboty związane z rozbiórką elementów dróg i ulic
Roboty związane z rozbiórką elementów dróg i ulic będą wykonywane mechanicznie
i ręcznie.
3.2. Sprzęt do rozbiórki
- ładowarki,
- samochody ciężarowe,
- młoty pneumatyczne,
- piły mechaniczne,
- frezarki nawierzchni,
- koparki.

4. Transport
Materiały uzyskane z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu
zaakceptowanymi przez Inżyniera 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 należy wykonać na podstawie
Dokumentacji Projektowej.
5.3. Przewożenie i składowanie materiałów pochodzących z rozbiórek.
Materiały z rozbiórek nadające się do ponownego wykorzystania, a niewykorzystane na
miejscu, kruszywo i inne, stanowią własność Zamawiającego. Należy go załadować,
przewieźć i składować w sposób uporządkowany i właściwy dla danego asortymentu oraz
zabezpieczyć przed zniszczeniem.
Materiał odpadowy z rozbiórki jest własnością Wykonawcy. Wykonawca winien
przetransportować go i złożyć na składowisku w uzgodnieniu w właściwymi władzami i
zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.
5.4. Kruszywo kamienne oraz gruz betonowy z rozbiórek
Kruszywo kamienne oraz gruz betonowy z rozbiórek należy oczyścić przez odsortowanie
zanieczyszczeń, przekruszenie i posortowanie na frakcje odpowiednie do wytwarzania
mieszanek kruszywa odpowiadających wymaganiom WT-4.
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6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB D-M.00.00.00.
Kontroli podlega sposób wykonywania robót rozbiórkowych, prawidłowość transportu
i składowania materiałów uzyskanych podczas rozbiórki.

7. Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są :
−
−
−

dla poszczególnych warstw podbudowy i nawierzchni, umocnień skarp – m2
dla krawężników, obrzeży, ścieków, barier ochronnych, ogrodzeń, cięć piłą
mechaniczną.– m
słupków, konstrukcji wsporczych, tarcz znaków i słupków, bram i furtek – szt.

Ogólne wymagania dotyczące 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 się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWIORB
i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie wymagania wg pkt. 6 zostały spełnione.

9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności 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 Zamawiającego,
uporządkowanie terenu robót,
utylizację bądź składowanie materiałów.

10. Przepisy związane
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 z 2001 roku poz. 628 ze
zmianami).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa
ruchu i warunków ich umieszczania na drogach(Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181)-zał.nr4.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r Nr 47 poz. 401, ze
zmianami.)
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OZNAKOWANIE POZIOME
D 07.01.01
CPV 45233000-9
OZNAKOWANIE POZIOME.
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, dróg.
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1. Wstęp
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem oznakowania w związku z zmianą
stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu Dąbrowskiego – Św. Wawrzyńca - Polska w
Poznaniu.

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 objętych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy
wykonaniu docelowego oznakowania poziomego wyrobami grubowarstwowymi z mas
chemoutwardzalnych oraz obejmują:
Usunięcie istniejącego oznakowania poziomego,
Oznakowanie poziome chodników, dróg rowerowych materiałami cienkowarstwowymi –
strzałki i inne symbole,
Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi – linie ciągłe,
Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi – linie przerywane,
Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi – strzałki i inne symbole,
Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi – powierzchnie czerwone.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Oznakowanie poziome- znaki drogowe poziome umieszczone na nawierzchni w postaci
linii ciągłych lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli
oraz innych linii związanych z oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni. W
zależności od rodzaju i sposobu zastosowania znaki poziome mogą mieć znaczenie
prowadzące, segregujące, informujące, ostrzegawcze, zakazujące lub nakazujące.
1.4.2.Znaki podłużne - linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim
kątem występujące, jako linie: - pojedyncze: przerywane lub ciągłe, segregacyjne lub
krawędziowe, - podwójne: przerywane z ciągłymi, przerywane lub ciągłe.
1.4.3.Strzałki-znaki poziome na nawierzchni występujące, jako strzałki kierunkowe służące
do wskazania dozwolonego kierunku jazdy oraz strzałki naprowadzające, które uprzedzają o
konieczności opuszczania pasa, na którym się znajdują.
1.4.4.Znaki poprzeczne – znaki służące do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ruchu
pieszych i rowerzystów w poprzek drogi, miejsc wymagających zatrzymania pojazdów oraz
miejsc lokalizacji progów zwalniających.
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1.4.5.Znaki uzupełniające - znaki o różnych kształtach, wymiarach i przeznaczeniu,
występujące w postaci symboli, napisów, linii przystankowych, stanowisk i pasów
postojowych, powierzchni wyłączonych z ruchu oraz symboli znaków pionowych
w oznakowaniu poziomym.
1.4.6.Wyroby do poziomowego znakowania dróg - materiały zawierające rozpuszczalniki,
wolne od rozpuszczalników lub punktowe elementy odblaskowe, które mogą zostać
naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytłaczanie,
rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w
temperaturze podwyższonej. Wyroby te powinny być retrorefleksyjne.
1.4.7.Wyroby do znakowania cienkowarstwowego - farby rozpuszczalnikowe,
wodorozcieńczalne i chemoutwardzalne nakładane warstwą grubości od 0,4 mm do 0,8 mm,
mierzoną na mokro.
1.4.8. Wyroby do znakowania grubowarstwowego - Wyroby nakładane warstwą grubości od
0,9 mm do 3,5 mm. Należą do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimno oraz masy
termoplastyczne.
1.4.9. Wyroby prefabrykowane - Wyroby, które łączy się z powierzchnią drogi przez klejenie,
wtapianie, wbudowanie lub w inny sposób. Zalicza się do nich masy termoplastyczne w
arkuszach do wtapiania oraz taśmy do oznakowań tymczasowych (żółte) i trwałych (białe)
oraz punktowe elementy odblaskowe.
1.4.10. Punktowe elementy odblaskowe - urządzenia prowadzenia poziomego, o różnym
kształcie, wielkości i wysokości oraz rodzaju i liczbie zastosowanych odbłyśników, które
odbijają padające z boku oświetlenie w celu ostrzegania, prowadzenia i informowania
użytkowników drogi. Punktowy element odblaskowy może składać się z jednej lub kilku
integralnie związanych ze sobą części, może być przyklejony, zakotwiczony lub wbudowany
w nawierzchnie drogi. Część odblaskowa może być jedno lub dwukierunkowa, może się
zginać lub nie. Element ten może być typu stałego (P) lub tymczasowego (T).
1.4.11 Kulki szklane - wyrób w postaci przezroczystych, kulistych cząstek szklanych do
posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na oznakowanie wykonane w stanie ciekłym, w
celu uzyskania widzialności oznakowania w nocy przez odbicie powrotne padającej wiązki
światła pojazdu w kierunku kierowcy. Kulki szklane są także składnikami wyrobów
grubowarstwowych.
1.4.12. Kruszywo przeciwpoślizgowe – twarde ziarna pochodzenia naturalnego lub
sztucznego stosowane do zapewnienia własności przeciwpoślizgowych poziomym
oznakowaniom dróg, stosowane samo lub w mieszaninie z kulkami szklanymi.
1.4.13. Pozostałe określenia są 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 dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB D-M.00.00.00 „Wymagania
ogólne” Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za zgodność
z Dokumentacją Projektową, STWIORB i poleceniami Inżyniera.
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2. Wyroby budowlane
2.1 Ogólne wymagania dotyczące wyrobów
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów, ich pozyskiwania i składowania podano w
STWIORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.2 Dokument dopuszczający do stosowania
Dopuszczone do stosowania są wyroby opisane w STWIORB D-M.00.00.00 pkt. 2.
2.3 Badanie wyrobów, których jakość budzi wątpliwość
Badania kontrolne wyrobów, które budzą wątpliwości, co do jakości, w celu stwierdzenia czy
odpowiadają one wymaganiom w pkt 2 zleca Inżynier.
Badania powinny być wykonane zgodnie z PN-EN 1871:2003[6] lub Warunkami
Technicznymi POD-97 [10].
2.4 Oznakowanie wyrobów
Wyroby winny być oznakowane zgodnie z wymaganiami STWIORB D-M.00.00.00 pkt 2.1.2
i 2.1.3.
2.5 Przepisy określające wymagania dla wyrobów
Podstawowe wymagania dotyczące wyrobów podano w punkcie 2.6, a szczegółowe
wymagania określone są w „Warunkach technicznych POD-97”[10] zgodnie z STWIORB DM.00.00.00.
2.6 Wymagania wobec wyrobów do poziomego znakowania dróg
2.6.1. Wyroby do znakowania grubowarstwowego
Wyrobami do znakowania grubowarstwowego powinny być wyroby umożliwiające
nakładanie ich warstwą grubości od 0,9 mm do 3,5 mm, jak masy chemoutwardzalne
stosowane na zimno.
Masy chemoutwardzalne powinny być substancjami jedno-, dwu - lub trójskładnikowymi,
mieszanymi ze sobą w proporcjach ustalonych przez producenta i nakładanymi na
nawierzchnię z użyciem odpowiedniego sprzętu. Masy te powinny tworzyć powłokę, których
spójność zapewnia jedynie reakcja chemiczna.
Masy termoplastyczne powinny być substancjami nie zawierającymi rozpuszczalników,
dostarczanymi w postaci bloków, granulek lub proszku. Przy stosowaniu powinny dać się
podgrzewać do stopienia i aplikować ręcznie lub maszynowo. Masy te powinny tworzyć
spójną warstwę przez ochłodzenie.
Właściwości fizyczne wyrobów do znakowania grubowarstwowego i wykonanych
z nich elementów prefabrykowanych określają polskie normy lub aprobaty techniczne.
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2.6.2. Materiały do oznakowania cienkowarstwowego
Wyrobami do znakowania cienkowarstwowego powinny być farby umożliwiające nakładanie
ich warstwą o grubości od 0,4 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny to być ciekłe produkty
zawierające ciała stałe zdyspergowane w roztworze żywicy syntetycznej w rozpuszczalniku
organicznym lub w wodzie, które mogą występować w układach jedno- lub
wieloskładnikowych.
Podczas nakładania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnię pędzlem,
wałkiem lub przez natrysk, powinny one tworzyć warstwę kohezyjną w procesie odparowania
i/lub w procesie chemicznym.
Właściwości fizyczne poszczególnych materiałów
cienkowarstwowego określają aprobaty techniczne.

do

poziomego

oznakowania

2.6.3. Zawartość składników lotnych w materiałach do znakowania cienkowarstwowego
Zawartość składników lotnych (rozpuszczalników organicznych) nie powinna przekraczać
25% (m/m) w postaci gotowej do aplikacji, w materiałach do znakowania
cienkowarstwowego.
Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających rozpuszczalnik aromatyczny (jak np.
toluen, ksylen, etylobenzen) w ilości większej niż 8 % (m/m). Nie dopuszcza się stosowania
materiałów zawierających benzen i rozpuszczalniki chlorowane.
2.6.4. Wymagania wobec wyrobów ze względu na ochronę warunków pracy i środowiska.
Wyroby stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawierać substancji
zagrażających zdrowiu ludzi i powodujących skażenie środowiska.
2.7. Przechowywanie i składowanie
Wyroby do znakowania grubowarstwowego nawierzchni powinny zachować stałość swoich
właściwości chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesięcy
składowania w warunkach określonych przez producenta.
Wyroby do poziomego znakowania dróg należy przechowywać w magazynach
odpowiadających zaleceniom producenta, zwłaszcza zabezpieczających je od
napromieniowania słonecznego, opadów i w temperaturze, dla:
- farb wodorozcieńczalnych od 5°C do 40°C,
- farb rozpuszczalnikowych od -5°C do 25°C,
- pozostałych wyrobów – poniżej 40°C.
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3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB D-M.00.00.00 „Wymagania
ogólne”.
3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania poziomego
Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania poziomego, w zależności od zakresu
robót, powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu,
zaakceptowanego przez Inżyniera:
- szczotek mechanicznych (zaleca się stosowanie szczotek wyposażonych w urządzenia
odpylające) oraz szczotek ręcznych,
- sprężarek,
- malowarek,
- układarek mas chemoutwardzalnych,
- sprzętu do badań, określonego w STWIORB.
Wykonawca powinien zapewnić odpowiednią jakość, ilość i wydajność malowarek lub
układarek proporcjonalną do wielkości i czasu wykonania całego zakresu robót.
3.3. Sprzęt towarzyszący
Wykonawca robót musi dysponować pojazdami zabezpieczającymi
ruchomym) do rozstawiania i zbierania pachołków, które zabezpieczają
przed rozjechaniem. Wykonawca powinien dysponować taką
ostrzegawczych, by móc zabezpieczyć jednorazowo wykonywany
wyschnięcia naniesionego na nim znakowania.

(z oznakowaniem
świeże znakowanie
liczbą pachołków
odcinek do czasu

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

4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące 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 należy przewozić w pojemnikach zapewniających
szczelność, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych właściwości.
Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne oraz farby i masy chemoutwardzalne należy
transportować zgodnie z postanowieniami umowy międzynarodowej dla transportu
drogowego materiałów palnych, klasy 3, oraz szczegółowymi zaleceniami zawartymi w
karcie charakterystyki wyrobu sporządzonej 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 muszą być
oznakowane zgodnie z dokumentacją projektową.
5.2. Warunki atmosferyczne
W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosić
co najmniej 10°C, a wilgotność względna powietrza powinna być zgodna z zaleceniami
producenta lub wynosić co najwyżej 85%.
5.3. Jednorodność nawierzchni znakowanej
Poprawność wykonania znakowania wymaga jednorodności nawierzchni znakowanej.
5.4. Przygotowanie podłoża do wykonania znakowania
Przed wykonaniem znakowania poziomego należy oczyścić powierzchnię nawierzchni
malowanej z pyłu, kurzu, piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszczeń, przy użyciu
sprzętu wymienionego w STWIORB i zaakceptowanego przez Inżyniera.
Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi być
czysta i sucha.
5.5. Przedznakowanie
W celu dokładnego wykonania poziomego oznakowania drogi, można wykonać
przedznakowanie, stosując się do ustaleń zawartych w dokumentacji projektowej, w
załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury [8], STWIORB i wskazaniach
Inżyniera.
Do wykonania przedznakowania można stosować nietrwała farbę, np. farbę silnie
rozcieńczoną rozpuszczalnikiem. Zaleca się wykonanie przedzankowania w postaci cienkich
linii lub kropek. Początek i koniec znakowania należy zaznaczyć małą kreską poprzeczną.
5.6. Wykonanie oznakowania drogi
5.6.1. Dostarczenie wyrobów i spełnienie zaleceń ich producenta
Wyroby do oznakowania drogi, spełniające wymagania podane w punkcie 2, powinny być
dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami
STWIORB, producenta oraz wymaganiami znajdującymi się w aprobacie technicznej.
5.6.2. Wykonanie oznakowania drogi materiałami cienkowarstwowymi
Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w
przypadku ich braku lub niepełnych danych - zgodne z poniższymi wskazaniami.
Farbę do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania należy wymieszać
w czasie od 2 do 4 minut do uzyskania pełnej jednorodności. Przed lub w czasie napełniania
zbiornika malowarki zaleca się przecedzić farbę przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosować do
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malowania mechanicznego farby, w której osad na dnie opakowania nie daje się całkowicie
wymieszać lub na jej powierzchni znajduje się kożuch.
Farbę należy nakładać równomierną warstwą o grubości od 0,4 mm do 0,8 mm, zachowując
wymiary i ostrość krawędzi. Grubość nanoszonej warstwy zaleca się kontrolować przy
pomocy grzebienia pomiarowego na płytce szklanej lub metalowej podkładanej na drodze
malowarki.
Znaki poziome poza jezdnią (na chodniku, ciągu pieszo-rowerowym) należy wykonać jako
cienkowarstwowe. Decyzję dotyczącą rodzaju sprzętu i sposobu wykonania znakowania
podejmuje Inżynier na wniosek Wykonawcy.
5.6.3. Wykonanie znakowania drogi wyrobami grubowarstwowymi
Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta wyrobów, a w
przypadku ich braku lub niepełnych danych - zgodne z poniższymi wskazaniami.
W przypadku mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych wszystkie większe prace (linie
krawędziowe, segregacyjne o długości ponad 20 m) powinny być wykonywane przy użyciu
urządzeń samojezdnych z automatycznym podziałem linii z ew. kruszywem uszorstniającym.
W przypadku mniejszych prac, wielkość, wydajność i jakość sprzętu należy dostosować do
ich zakresu i rozmiaru.
5.6.4. Wykonanie oznakowania tymczasowego
Do wykonania oznakowania tymczasowego barwy żółtej należy stosować materiały łatwe do
usunięcia po zakończeniu okresu tymczasowości. Linie wyznaczające pasy ruchu zaleca się
uzupełnić punktowymi elementami odblaskowymi z odbłyśnikami także barwy żółtej.
Czasowe oznakowanie poziome powinno być wykonane z materiałów odblaskowych. Do
jego wykonania należy stosować: farby, taśmy samoprzylepne lub punktowe elementu
odblaskowe. Stosowanie farb dopuszcza się wyłącznie w takich przypadkach, gdy w wyniku
przewidywanych robót nawierzchniowych oznakowanie to po ich zakończeniu będzie
całkowicie niewidoczne, np. zostanie przykryte nową warstwą ścieralną nawierzchni.
Materiały stosowane do wykonywania oznakowania tymczasowego nie wymagają znaków
CE lub budowlanego.
5.7. Usuwanie oznakowania poziomego
Istniejące oznakowanie poziome, które według dokumentacji ma być usunięte, należy usunąć
przy jednoczesnym minimalnym uszkodzeniu nawierzchni.
Zaleca się wykonywać usuwanie oznakowania:
− cienkowarstwowego, metodą: frezowania mechanicznego lub wodą pod wysokim
ciśnieniem (waterblasting), piaskowania, śrutowania, trawienia, wypalania lub
zamalowania,
− grubowarstwowego, metodą piaskowania, kulkowania, frezowania,
− punktowego, prostymi narzędziami mechanicznymi.
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Środki zastosowane do usunięcia oznakowania nie mogą wpływać ujemnie
na przyczepność nowego oznakowania do podłoża, na jego szorstkość, trwałość oraz
na właściwości podłoża.
Materiały pozostałe po usunięciu oznakowania należy usunąć z drogi zgodnie z wymaganiami
ustawy o odpadach (Dz. U.2001 nr 62 poz. 628),

6. Kontrola jakości robót
6.1. Kontrola jakości wyrobów
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB D-M.00.00.00."Wymagania
ogólne".
6.2. Badanie przygotowania podłoża i przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi być całkowicie czysta i
sucha.
Przedznakowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.
6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego
6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.3.1.1. Zasady
Badania wstępne, dla których określono pierwsze wymaganie, są wykonane w celu kontroli
przed odbiorem. Powinny być wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu
oznakowania.
Badania kontrolne należy wykonać w ciągu 16 dni przed upływem 2 lat od wykonania
oznakowania i w ciągu 16 dni przed upływem 3 letniej gwarancji na oznakowanie.
6.3.1.2. Widzialność w dzień
Za miarę widzialności w dzień przyjęto współczynnik luminancji w świetle rozproszonym
Qd.:
- dla oznakowania nowego barwy białej (w stanie suchym) w ciągu 14-30 dni po wykonaniu
co najmniej 130 mcd m −2 1x −1 (klasa Q3),
- dla barwy białej po 30 dniu od wykonania w ciągu całego okresu użytkowania – co najmniej
100 mcd m −2 1x −1 (klasa Q2),
- Inne barwy oznakowań niż biała należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w
załączniku nr 2 do rozporządzenia [7].
Barwa oznakowania powinna być określona wg PN-EN 1436:2000[4] przez współrzędne
chromatyczności x i y, które dla suchego oznakowania powinny leżeć w obszarze
zdefiniowanym przez cztery punkty narożne podane w tablicy 1.

57

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D.07.01.01

Tablica 1. Punkty narożne obszarów chromatyczności oznakowań dróg
Punkt narożny nr
Oznakowanie białe
Oznakowanie czerwone

x
y
x
y

1

2

3

4

0,355
0,355
0,690
0,310

0,305
0,305
0,530
0,300

0,285
0,325
0,495
0,335

0,335
0,375
0,655
0,345

Dla oznakowania grubowarstwowego strukturalnego dopuszczalne są wartości współczynnika
zmniejszone o 20% wobec zapisanych wyżej.
6.3.1.3. Widzialność w nocy
Za miarę widzialności w nocy przyjęto powierzchniowy współczynnik odblasku RL,
określany wg PN-EN 1436:2000 [4] z uwzględnieniem podziału na klasy wg PN-EN
1436:2000/A1:2005 [4a].
Wartość współczynnika RL powinna wynosić:
- dla oznakowania nowego barwy białej (w stanie suchym) wciągu 14 – 30 dni po wykonaniu
co najmniej 200 mcd m-2 lx-1 (klasa R4),
- dla oznakowania eksploatowanego w ciągu od 2 do 6 miesięcy po wykonaniu barwy białej –
co najmniej 150 mcd m-2 lx-1 (klasa R3),
- dla oznakowania eksploatowanego od 7 miesięcy po wykonaniu barwy białej – co najmniej
100 mcd m-2 lx-1 (klasa R2).
6.3.1.4. Szorstkość oznakowania
Miarą szorstkości oznakowania jest wartość wskaźnika szorstkości SRT (Skid Resistance
Tester) mierzona wahadłem angielskim, wg PN-EN 1436:2000 [4] lub POD-97 [10]
Wymaga się, aby wartość wskaźnika szorstkości SRT wynosiła na oznakowaniu w ciągu
całego okresu użytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1).
Szorstkość oznakowania, na którym nie zastosowano kruszywa przeciwpoślizgowego,
zazwyczaj wzrasta w okresie eksploatacji oznakowania, dlatego nie należy wymagać wyższej
jego wartości na starcie, a niższej w okresie gwarancji.
Wykonywanie pomiarów wskaźnika szorstkości SRT dotyczy oznakowań jednolitych,
płaskich, wykonanych farbami, masami termoplastycznymi, masami chemoutwardzalnymi
i taśmami. Pomiar na oznakowaniu strukturalnym jest, jeśli możliwy, to nie miarodajny. W
przypadku oznakowania z wygarbieniami i punktowymi elementami odblaskowymi pomiar
nie jest możliwy.
6.3.1.5. Trwałość oznakowania
W celach kontrolnych trwałość jest oceniana pośrednio przez sprawdzenie spełniana
wymagań widzialności w dzień, w nocy i szorstkości.
Jeżeli wymagania te nie są spełnione, to Wykonawca zobowiązany jest wykonać na swój
koszt odnowę oznakowania według poniższych zasad:
- wykonane
masami chemoutwardzalnymi – farbami chemoutwardzalnymi,
natryskiwanymi masami chemoutwardzalnymi lub odpowiednimi akrylowymi
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farbami rozpuszczalnymi odblaskowymi zawierającymi mniej niż 8% (m/m)
rozpuszczalników aromatycznych oraz nie zawierającymi benzenu i
rozpuszczalników chlorowanych spełniająca wymagania polskiej normy lub
aprobaty technicznej.
Analogicznie należy postąpić przy oznakowaniu termoplastycznym
Grubość nakładanej przy odnowieniu warstwy należy dobrać kierując się wskazaniami
producenta wyrobu i wymaganą trwałością.
Odnowa oznakowania winna być wykonana w ciągu najbliższych 20 dni roboczych
licząc od dnia powiadomienia o wadzie z temperaturą i wilgotnością spełniającą
wymagania niniejszej STWIORB.
Wymagany okres trwałości oznakowania cienkowarstwowego wynosi 1 rok.
Wymagany okres trwałości oznakowania grubowarstwowego wynosi 3 lata.
6.3.1.6. Czas schnięcia oznakowania ( względnie czas do przejezdności oznakowania)
Czas schnięcia oznakowania nie powinien przekraczać czasu gwarantowanego przez
producenta, z tym że nie może przekraczać 2 godzin w przypadku wymalowań nocnych i 1
godziny w przypadku wymalowań dziennych. Metoda oznaczenia czasu schnięcia znajduje
się w POD-97 [10].
6.3.2. Badania wykonania
grubowarstwowego

znakowania

poziomego

cienkowarstwowego

lub

Wykonawca wykonując znakowanie poziome cienkowarstwowe lub grubowarstwowe
przeprowadza przed rozpoczęciem każdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej
raz dziennie, następujące badania:
a) przed rozpoczęciem pracy:
− sprawdzenie oznakowania opakowań,
− wizualną ocenę stanu wyrobu, w zakresie jego jednorodności i widocznych wad,
− pomiar wilgotności względnej powietrza,
− pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
− badanie lepkości farby wg POD-97 [10],
b) w czasie wykonywania pracy:
− pomiar grubości warstwy oznakowania,
− pomiar czasu schnięcia, wg POD-97 [10],
− wizualną ocenę równomierności rozłożenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy,
− pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodność z dokumentacją projektową
i załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury [8],
− wizualną ocenę równomierności skropienia (rozłożenia wyrobu) na całej szerokości linii.
Protokół z przeprowadzonych badań wraz z jedną próbką, jednoznacznie oznakowaną, na
blasze (300 x 250 x 1,5 mm) Wykonawca powinien przechować do czasu upływu okresu
gwarancji.
Do odbioru i w przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego,
Inżynier może zlecić wykonanie badań:
− widzialności w dzień,
− widzialności w nocy,
− szorstkości,
odpowiadających wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych według metod
określonych w Warunkach technicznych POD-97 [10].
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W przypadku wykonywania pomiarów współczynnika odblaskowości i współczynnika
luminancji aparatami ręcznymi częstotliwość pomiarów należy dostosować do długości
badanego odcinka, zgodnie z tablicą 2.
Tablica 2. Częstotliwość pomiarów współczynników luminancji w świetle rozproszonym Qd i
powierzchniowych współczynników odblasku RL.
Lp.

Długość odcinka, km

Minimalna częstotliwość pomiarów
(stanowisk)

1

do 1

2 stanowiska dla każdej linii

2

1-2

3 stanowiska dla każdej linii

3

>2

1 stanowisko na każdy km każdej linii

4

Przejścia dla pieszych, strzałki,
linie stop itp.

1 stanowisko na 100 m2 oznakowania

Na każdym stanowisku należy wykonać po 5 odczytów dla każdego współczynnika w
odległości między nimi min 1 m. Średnie arytmetyczne odczytów są wynikami pomiarów Qd
i RL na danym stanowisku.
Wartość wskaźnika szorstkości należy oznaczyć 1 raz na 6 km każdej linii, 1 raz na każde
rozpoczęte 100 m2 pasów i przejść i 1 raz na każde rozpoczęte 50 m2 strzałek i linii stop.
6.3.3. W przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego Inżynier
może zlecić wykonanie badań widzialności w nocy, na próbkach zdjętych z nawierzchni i
dostarczonych do laboratorium, na zgodność z wymaganiami podanymi w STWIORB lub
aprobacie technicznej, wykonanych według metod określonych w PN-EN 1436:2001 [4] lub
w Warunkach technicznych POD-97 [10].
6.3.4. Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów i oznakowań
W tablicy 3 podano zbiorcze zestawienie dla materiałów. W tablicy 4 podano zbiorcze
zestawienie dla oznakowań na drogach o natężeniu ruchu ≥ 2 500 pojazdów rzeczywistych na
dobę na pas.
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Tablica 3. Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów

Tablica 4. Zbiorcze zestawienie wymagań dla oznakowań na drogach o natężeniu ruchu ≤ 2
500 pojazdów rzeczywistych na dobę na pas.
Lp.

Właściwość

Jednostka
-2

Wymagania

Klasa

-1

1

Współczynnik odblasku RL dla oznakowania nowego (w ciągu 1430 dni po wykonaniu) w stanie suchym, barwy białej

mcd m lx

≥200

R4

2

Współczynnik odblasku RL dla oznakowania eksploatowanego od 2
do 6 miesięcy po wykonaniu, barwy białej

mcd m-2lx-1

≥150

R3

3

Współczynnik odblasku RL dla oznakowania eksploatowanego od 7
miesięcy 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 β dla oznakowania nowego (w ciągu 14-30
dni po wykonaniu), barwy białej, na nawierzchni asfaltowej

-

≥40

B3

7

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

-

≥30

B2

8

Współczynnik luminacji w świetle rozproszonym Qd (alternatywnie
do β) dla oznakowania nowego (w ciągu 14-30 dni po wykonaniu),
barwy białej, na nawierzchni asfaltowej

mcd m-2lx-1

≥130

Q3

9

Współczynnik luminacji w świetle rozproszonym Qd (alternatywnie
do β) dla oznakowania nowego w ciągu całego okresu eksploatacji
po 30 dniu od wykonania, barwy białej, na nawierzchni asfaltowej

mcd m-2lx-1

≥100

Q2

10

Szorstkość oznakowania eksploatowanego

Wskaźnik
SRT

≥45

-

11

Trwałość oznakowania cienkowarstwowego po 12 miesiącach

skala LCPC

≥6

-

11

Czas schnięcia materiału na nawierzchni:
-w dzień

h

≤1

-

-w nocy

h

≤2

-
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6.4. Tolerancje wymiarów oznakowania
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacją
projektową i załącznikiem nr 2 do rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003r [8], powinny odpowiadać następującym warunkom:
− szerokość linii może różnić się od wymaganej o więcej niż 5 mm,
− długość linii może być mniejsza od wymaganej co najwyżej o 50 mm lub większa co
najwyżej o 150 mm,
− dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie może odbiegać
od średniej liczonej z 10 kolejnych cykli o więcej niż ± 50 mm długości wymaganej,
− dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów narożnikowych nie może mieć większej odchyłki
od wymaganego wzoru niż ± 50 mm dla wymiaru długości i ± 20 mm dla wymiaru
szerokości.
Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji
ruchu, należy dokładnie usunąć zbędne stare oznakowanie.

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
Jednostką obmiaru dla oznakowania poziomego jest 1 m2 naniesionych znaków
cienkowarstwowych lub grubowarstwowych zgodnie z Dokumentacją Projektową i pomiarem
w terenie.

8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne wymagania dotyczące
M.00.00.00."Wymagania ogólne".

odbioru

robót

podano

w

STWIORB

D-

Roboty uznaje się za wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową, STWIORB i
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt
6, dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi podlegają:
- oczyszczenie powierzchni nawierzchni,
- przedznakowanie.
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8.3. Odbiór pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego. Sprawdzeniu
podlegają cechy oznakowania określone niniejszą STWIORB na podstawie badań
wykonanych przed upływem okresu gwarancyjnego.
Zaleca się stosowanie następujących minimalnych okresów gwarancyjnych:
a) dla oznakowania cienkowarstwowego:
• na przejściach dla pieszych co najmniej 3 miesiące,
• na pozostałych odcinkach co najmniej 6 miesięcy,
b) dla oznakowania grubowarstwowego, oznakowania taśmami i punktowymi
elementami odblaskowymi: co najmniej 24 miesiące.

9. Podstawa płatności
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące postawy
M.00.00.00."Wymagania ogólne".

płatności

podano

w

STWIORB

D-

Płatność za m2 powierzchni oznakowania należy przyjmować zgodnie z obmiarem, oceną
jakości wykonania robót i jakości użytych wyrobów na podstawie wyników pomiarów
i badań.
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót obejmuje:
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót,
- zakup, przygotowanie i dostarczenie wyrobów oraz materiałów,
- ręczne lub mechaniczne oczyszczenie w miejscach przewidzianych do znakowania,
- wyznaczenie linii i krawędzi znaków,
- przenoszenie zapór i oznakowania w miarę postępu robót - ochrona znaków przed
zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót,
- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych oraz pomiarów przewidzianych w
specyfikacji,
- odnowę oznakowania wymaganego przez pkt 6.3.1.5, jeżeli trwałość jest mniejsza od
wymaganej,
- uporządkowanie terenu robót.
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10. Przepisy związane
10.1 Normy
1. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
2. PN-85/O-79252 Opakowanie transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie.
Wymagania podstawowe.
3. PN-EN 1423:2000 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Materiały do
posypywania . Kulki szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny.
4. PN-EN 1436:2000 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące
poziomego oznakowania.
4a. PN-EN 1436:2000/A1:2005 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania
dotyczące poziomego oznakowania.(Zmiana A1).
5. PN-EN 1463-1:2000 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy
odblaskowe. Część 1: Wymagania dotyczące charakterystyki nowego elementu.
6. PN-EN 1871:2003 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Właściwości fizyczne
7. PN-EN 13036-4:2004 Drogi samochodowe i lotniskowe – Metody badań – Część 4:
Metoda pomiaru oporów poślizgu/poślizgnięcia na powierzchni: próba wahadła.
10.2 Inne przepisy
8. Załącznik nr 2 do rozporządzenia 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. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodności 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 późniejszymi zmianami).
12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie oznakowania
opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. nr 73,
poz. 1697)
13. Rozporządzenia 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. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów
oceny zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki
uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych
oznakowaniem CE (Dz.U. nr 195, poz. 20111).
15. Umowa
europejska
dotycząca
międzynarodowego
przewozu
towarów
niebezpiecznych (RID/ADR)
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OZNAKOWANIE PIONOWE
D 07.02.01
CPV 45233000-9
OZNAKOWANIE PIONOWE.
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D.07.02.01

1. Wstęp
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem oznakowania pionowego w związku
z zmianą stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu Dąbrowskiego – Św. Wawrzyńca - Polska
w Poznaniu.
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 objętych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu
projektowanego oznakowania pionowego.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Stały znak pionowy - składa się z lica, tarczy z uchwytem montażowym oraz z
konstrukcji wsporczej.
1.4.2. Tarcza znaku – płaska powierzchnia, na której w sposób trwały umieszczone jest lico
znaku. Tarcza może być wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo zabezpieczona
przed procesami korozji powłokami ochronnymi zapewniającymi jakość i trwałość znaku.
1.4.3. Lico znaku - przednia część znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej
wraz z naniesioną treścią, wykonaną techniką druku sitowego, wyklejaną z transparentnych
folii ploterowych lub z folii odblaskowych.
1.4.4. Uchwyt montażowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpieczony przed korozją,
służący do zamocowania w sposób rozłączny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.
1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe
(wykonane jest z materiału o odbiciu powrotnym - współdrożnym).
1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - każdy rodzaj konstrukcji (słupek, słup, słupy,
kratownice, wysięgniki, bramy, wsporniki itp.) gwarantujący przenoszenie obciążeń
zmiennych i stałych działających na konstrukcję i zamontowane na niej znaki lub tablice.
1.4.7 Znak nowy - znak użytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do
3 miesięcy od daty produkcji.
1.4.8 Znak użytkowany (eksploatowany) - znak ustawiony na drodze lub magazynowany
przez okres dłuższy niż 3 miesiące od daty produkcji.
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1.4.9. Określenia podane w niniejszej STWIORB są zgodne z odpowiednimi polskimi
normami, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 [25] i definicjami
podanymi w STWIORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z
Dokumentacją Projektową, STWIORB i poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania
ogólne".

2. Wyroby budowlane
2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych, ich pozyskiwania i składowania
podano w STWIORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.2. Dopuszczenie do stosowania
Dopuszczone do stosowania są wyroby oznakowane CE lub znakiem budowlanym z
towarzyszącymi tym znakom wymaganymi informacjami tj. m. in.:
Znakom CE:
- określenie, siedziba i adres producenta oraz adres zakładu produkujący wyrób budowlany,
- dane umożliwiające identyfikacje cech i deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu
budowlanego, jeżeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu,
Znakom budowlanym:
- określenie, siedziba i adres producenta oraz zakładu produkującego wyrób budowlany,
- identyfikacja wyrobu budowlanego zawierającego nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę,
gatunek i klasę według specyfikacji technicznej,
- numer i data publikacji Polskiej Normy Wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą
potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego,
- numer i datę wystawienia Krajowej Deklaracji Zgodności,
Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane
według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu, lub
z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność
wyrobu budowlanego z tą dokumentacja oraz przepisami.
Oświadczenie to powinno zawierać:
− nazwę i adres wydającego to oświadczenie,
− nazwę wyrobu i miejsce jego wytworzenia,
− identyfikacje dokumentacji technicznej,
− stwierdzenie zgodności wyrobu z dokumentacją techniczna oraz z przepisami,
− adres obiektu budowlanego (budowy), w którym wyrób ma być zastosowany,
− miejsce i data wydania oraz podpis wydającego oświadczenie.
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2.2. Przymocowanie oznakowania do podłoża
Oznakowanie należy trwale przymocować do podłoża w sposób zalecany przez producenta
znaku.
2.3. Materiały stosowane do fundamentów znaków
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być wykonywane jako:
− prefabrykaty betonowe,
− z betonu wykonywanego „na mokro”,
− z betonu zbrojonego,
− inne rozwiązania zaakceptowane przez Inżyniera.
Dla fundamentów należy opracować dokumentację techniczną zgodną z obowiązującymi
przepisami.
Posadowienie fundamentów należy wykonać na głębokość poniżej przemarzania gruntu.
2.4. Konstrukcje wsporcze
2.4.1. Ogólne charakterystyki konstrukcji
Konstrukcje wsporcze znaków pionowych należy wykonać zgodnie z propozycją Wykonawcy
zaakceptowaną przez Inżyniera.
Konstrukcje wsporcze do znaków i tablic należy wykonać w sposób gwarantujący stabilne i
prawidłowe ustawienie w pasie drogowym. W miejscach wskazanych przez projektanta
inżynierii ruchu, gdzie występuje niebezpieczeństwo bezpośredniej kolizji z konstrukcją
wsporczą, usytuowanie i jej dobór wymagają oddzielnych rozwiązań projektowych
spełniających warunek bezpieczeństwa dla użytkowników dróg.
2.4.2. Rury
Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74200:1998, [21], PN-84/H- 74220 [3] lub
innej normy zaakceptowanej przez Inżyniera.
Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek,
pęknięć, zwalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy
wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek
wymiarowych.
Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury.
Pożądane jest, aby rury były dostarczane o długościach:
− dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką ± 20 mm
− wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m z naddatkiem
5 mm na każde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej, jak dla
długości dokładnych.
Rury powinny być proste, z wyjątkiem wsporników montowanych do sygnalizatorów, które
powinny mieć kształt umożliwiający zamontowanie tarczy znaku w taki sposób aby tarcza
znaku nie zasłaniała sygnału nadawanego przez sygnalizator.
Dopuszczalny promień gięcia rury nie powinien być mniejszy niż 150 mm w jej osi.
Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczać 1,5 mm na 1 m długości rury.
Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez PN-H- 84023.07 [5],
lub inne normy.
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Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie w
opakowaniu uzgodnionym z Inżynierem. Rury powinny być cechowane indywidualnie lub na
przywieszkach metalowych.
2.4.4. Powłoki metalizacyjne cynkowe
W przypadku zastosowania powłoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych,
powinna ona spełniać wymagania PN-EN 10240:2001 [12]. Minimalna grubość powłoki
cynkowej powinna wynosić 60 µm.
Powierzchnia powłoki powinna być ciągła i jednorodna pod względem ziarnistości. Nie może
ona wykazywać widocznych wad jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie powłoki od
podłoża.
2.4.5. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcję wsporczą
Producent lub dostawca każdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znaków umieszczanych
na innych obiektach lub konstrukcjach (sygnalizatory, słupy latarń itp.), także elementów
służących do zamocowania znaków na tym obiekcie lub konstrukcji, obowiązany jest do
wydania gwarancji na okres trwałości znaku uzgodniony z odbiorcą. Przedmiotem gwarancji
są właściwości techniczne konstrukcji wsporczej lub elementów mocujących oraz trwałość
zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.
W przypadku słupków znaków pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych
o standardowych wymiarach oraz w przypadku elementów, służących do zamocowania
znaków do innych obiektów lub konstrukcji - gwarancja może być wydana dla partii dostawy.
W przypadku konstrukcji wsporczej dla znaków drogowych bramowych i wysięgnikowych
gwarancja jest wystawiana indywidualnie dla każdej konstrukcji wsporczej. Minimalny okres
trwałości konstrukcji wsporczej powinien wynosić 10 lat.
2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne
Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a także
sposób wykończenia znaku, muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła,
zmian temperatury, wpływy atmosferyczne i występujące w normalnych warunkach
oddziaływania chemiczne (w tym korozję elektrochemiczną) - przez cały czas trwałości
znaku, określony przez wytwórcę lub dostawcę.
2.5.2.Warunki gwarancyjne znaków
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć, z wnioskiem o akceptacje producenta znaków,
instrukcje utrzymania (mycia) oraz demontażu i montażu znaków.
Okresy gwarancyjne trwałości z folią typu 2 - 10 lat.
W razie utraty przez znaki w okresie gwarancyjnym wymaganych przez STWIORB cech
Wykonawca jest zobowiązany do ich wymiany na nowe.
2.5.3. Wyroby do wykonania znaku
Znaki powinny spełniać następujące wymagania podane w tablicy 1.
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Tablica 1.Wymagania dla znaków i tarcz znaków drogowych
Parametr
Wytrzymałość na
obciążenie siłą
naporu wiatru
Wytrzymałość na
obciążenie
skupione
Chwilowe
odkształcenie
zginające
Chwilowe
odkształcenie
skrętne

Jednostka

Wymaganie

Klasa wg
PN-EN 12899-1:
2005 [16]
WL2

kN m-2

≥ 0,60

kN

≥ 0,50

PL2

≤ 25

TDB4

mm/m
stopień ⋅ m

TDT1
≤ 0,02
TDT3
≤ 0,11
TDT5
≤ 0,57
TDT6*
≤ 1,15
Odkształcenie
mm/m
20 % odkształcenia
chwilowego
trwałe
lub stopień ⋅ m
Rodzaj krawędzi
Zabezpieczona,
E2
znaku
krawędź tłoczona,
zaginana, prasowana
lub zabezpieczona
profilem
krawędziowym
Przewiercanie lica
Lico znaku nie może
P3
znaku
być przewiercone z
żadnego powodu
* klasę TDT3 stosuje się dla tablic na 2 lub więcej podporach, klasę TDT 5 dla
tablic na jednej podporze, klasę TDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych,
klasę TDT6 dla tablic na konstrukcjach wysięgnikowych

Przyjęto zgodnie z tablicą 1, że przy sile naporu wiatru równej 0,6 kN (klasa WL2),
chwilowe odkształcenie zginające, zarówno znak, jak i samą tarczę znaku nie może być
większe niż 25 mm/m (klasa TDB4).
Oznakowanie to powinno być wykonane ze spienionego PCV, laminatu
poliestrowego lub polipropylenu koloru żółtego.

2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1. Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej
Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się przez naklejenie na tarczę znaku lica wykonanego z
samoprzylepnej, aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej. Znaki drogowe klasy A, B, C,
D, E, F, T, i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego klasy U nie odblaskowe, nie są
dopuszczone do stosowania na drogach publicznych.
Folia odblaskowa (odbijająca powrotnie) powinna spełniać wymagania określone w aprobacie
technicznej .
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Lico znaku powinno być wykonane z:
− samoprzylepnej folii odblaskowej o właściwościach fotometrycznych i kolorymetrycznych
typu 2 potwierdzonych uzyskanymi aprobatami technicznymi dla poszczególnych typów
folii,
− do nanoszenia barw innych niż biała można stosować: farby transparentne do sitodruku,
zalecane przez producenta danej folii, transparentne folie ploterowe posiadające aprobaty
techniczne oraz w przypadku folii typu 1 wycinane kształty z folii odblaskowych
barwnych,
− dopuszcza się wycinanie kształtów z folii 2 typu pod warunkiem zabezpieczenia ich
krawędzi lakierem zalecanym przez producenta folii,
− nie dopuszcza się stosowania folii o okresie trwałości poniżej 7 lat do znaków stałych,
− folie o 2-letnim i 3-letnim okresie trwałości mogą być wykorzystywane do znaków
tymczasowych stosowanych do oznakowania robót drogowych, pod warunkiem posiadania
aprobaty technicznej i zachowania zgodności z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach [25].
Minimalna początkowa wartość współczynnika odblasku R’(cd·lx-1m-2) znaków
odblaskowych, zmierzona zgodnie z procedurą zawartą w CIE No.54 [29], używając
standardowego iluminanta A, powinna spełniać odpowiednio wymagania podane w tablicy 2.
Współczynnik odblasku R’ dla wszystkich kolorów drukowanych, z wyjątkiem białego, nie
powinien być mniejszy niż 70 % wartości podanych w tablicy 2 dla znaków z folią typu 1 lub
typu 2, zgodnie z publikacją CIE No 39.2 [28]. Folie odblaskowe pryzmatyczne (typ 3)
powinny spełniać minimalne wymagania dla folii typu 2 lub zwiększone wymagania
postawione w aprobacie technicznej dla danej folii.
W przypadku oświetlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiaru w geometrii 45/0
współrzędne chromatyczności i współczynnik luminancji β powinny być zgodne z
wymaganiami podanymi w tablicach 2 i 3.
Tablica 2. Wymagania dla współczynnika luminancji β i współrzędnych chromatyczności x, y
oraz współczynnika odblasku R’
Lp.
1

Właściwości

Jednostk
i

Współczynnik odblasku R’ cd/m2lx
(kąt oświetlenia 5o, kąt
obserwacji 0,33o) dla folii:
- białej
- żółtej
- czerwonej
- zielonej
- niebieskiej
- brązowej
- pomarańczowej
- szarej
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typ 2
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≥ 35
≥10
≥7
≥2
≥ 0,6
≥ 20
≥ 30

≥ 180
≥ 120
≥ 25
≥ 21
≥ 14
≥ 8
≥ 65
≥ 90
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Wymagania

typ 1
typ 2
Współczynnik luminancji β
i
współrzędne
chromatyczności x, y *) dla
folii:
β ≥ 0,35
β ≥ 0,27
- białej
β ≥ 0,27
β ≥ 0,16
- żółtej
β ≥ 0,05
β ≥ 0,03
- czerwonej
β ≥ 0,04
β ≥ 0,03
- zielonej
β ≥ 0,01
β ≥ 0,01
- niebieskiej
0,09 ≥β ≥ 0,03 0,09 ≥β ≥ 0,03
- brązowej
β ≥ 0,17
β ≥ 0,14
- pomarańczowej
0,18 ≥β ≥ 0,12 0,18 ≥β ≥ 0,12
- szarej
*) współrzędne chromatyczności x, y w polu barw według tablicy 3
2

Tablica 3. Współrzędne punktów narożnych wyznaczających pola barw
Barwa folii

Biała
Żółta typ 1 folii
Żółta typ 2 folii
Czerwona
Niebieska
Zielona
Brązowa
Pomarańczowa
Szara

x
y
x
y
x
y
x
y
x
y
x
y
x
y
x
y
x
y

Współrzędne chromatyczności punktów
narożnych wyznaczających pole barwy
(źródło światła D65, geometria pomiaru
45/0 o)
1
2
3
4
0,355
0,305
0,285
0,335
0,355
0,305
0,325
0,375
0,522
0,470
0,427
0,465
0,477
0,440
0,483
0,534
0,545
0,487
0,427
0,465
0,454
0,423
0,483
0,534
0,735
0,674
0,569
0,655
0,265
0,236
0,341
0,345
0,078
0,150
0,210
0,137
0,171
0,220
0,160
0,038
0,007
0,248
0,177
0,026
0,703
0,409
0,362
0,399
0,455
0,523
0,479
0,558
0,397
0,429
0,373
0,394
0,610
0,535
0,506
0,570
0,390
0,375
0,404
0,429
0,350
0,300
0,285
0,335
0,360
0,310
0,325
0,375

2.6.2. Wymagania jakościowe
Powierzchnia licowa znaku powinna być równa, gładka, bez rozwarstwień, pęcherzy i
odklejeń na krawędziach. Na powierzchni mogą występować w obrębie jednego pola średnio
nie więcej niż 0,7 błędów na powierzchni (kurz, pęcherze) o wielkości najwyżej 1 mm. Rysy
nie mają prawa wystąpić.
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Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemożliwiać jej odłączenie
od tarczy bez jej zniszczenia.
Dokładność rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku, które mogą powstać
przy nanoszeniu farby na odblaskową powierzchnię znaku, nie były większe niż podane w p.
2.6.3.
Lica znaków wykonane drukiem sitowym powinny być wolne od smug i cieni.
Krawędzie lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatycznej powinny być odpowiednio
zabezpieczone np. przez lakierowanie lub ramą z profilu ceowego.
Powłoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnej stronie znaku powinna być równa, gładka
bez smug i zacieków.
Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej.
2.6.3 Tolerancje wymiarowe znaków drogowych
2.6.3.1 Tolerancje wymiarowe dla płaskości powierzchni
Odchylenia od płaskości nie mogą wynieść więcej niż 0,2 %, wyjątkowo 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
załącznika nr 1 [25] należy powiększyć o 10 mm i wykonać w tolerancji wymiarowej ± 5
mm,
− wymiary dla tarcz znaków i tablic o powierzchni > 1m2 podane w opisach szczegółowych
załącznika nr 1 [25] oraz wymiary wynikowe dla tablic grupy E należy powiększyć o 15
mm i wykonać w tolerancji wymiarowej ± 10 mm.
2.6.3.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku
Sprawdzone przymiarem liniowym:
− tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym wynoszą ± 1,5 mm,
− tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metodą wyklejania wynoszą ± 2 mm,
− kontury rysunku znaku (obwódka i symbol) muszą być równe z dokładnością w każdym
kierunku do 1,0 mm.
W znakach nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie
może występować więcej niż 0,7 lokalnych usterek (załamania, pęcherzyki) o wymiarach nie
większych niż 1 mm w każdym kierunku. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek
zarysowań powierzchni znaku.
Na znakach w okresie gwarancji, na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4
x 4 cm dopuszcza się do 2 usterek jak wyżej, o wymiarach nie większych niż 1 mm w każdym
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kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza się do 3 zarysowań o szerokości nie większej niż 0,8
mm i całkowitej długości nie większej niż 10 cm. Na całkowitej długości znaku dopuszcza się
nie więcej niż 5 rys szerokości nie większej niż 0,8 mm i długości przekraczającej 10 cm pod warunkiem, że zarysowania te nie zniekształcają treści znaku.
Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza się również lokalne uszkodzenie folii o
powierzchni nieprzekraczającej 6 mm2 każde - w liczbie nie większej niż pięć na powierzchni
znaku małego lub średniego, oraz o powierzchni nieprzekraczającej 8 mm2 każde - w liczbie
nie większej niż 8 na każdym z fragmentów powierzchni znaku dużego lub wielkiego
(włączając znaki informacyjne) o wymiarach 1200 × 1200 mm.
Uszkodzenia folii nie mogą zniekształcać treści znaku - w przypadku występowania takiego
zniekształcenia znak musi być bezzwłocznie wymieniony.
W znakach nowych niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek rys, sięgających przez
warstwę folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatowanych istnienie takich rys
jest dopuszczalne pod warunkiem, że występujące w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie
przekroczą wielkości określonych poniżej.
W znakach eksploatowanych dopuszczalne jest występowanie co najwyżej dwóch lokalnych
ognisk korozji o wymiarach nie przekraczających 2,0 mm w każdym kierunku na powierzchni
każdego z fragmentów znaku o wymiarach 4 × 4 cm. W znakach nowych oraz w znakach
znajdujących się w okresie wymaganej gwarancji żadna korozja tarczy znaku nie może
występować.
Wymagana jest taka wytrzymałość połączenia folii odblaskowej z tarczą znaku, by po zgięciu
tarczy o 90o przy promieniu łuku zgięcia do 10 mm w żadnym miejscu nie uległo ono
zniszczeniu.
2.6.4 Obowiązujący system oceny zgodności
Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych [30] wyrób, który posiada aprobatę techniczną może być wprowadzony do
obrotu i stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym jego
właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał
krajową deklarację zgodności z aprobatą techniczną i oznakował wyrób budowlany zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. [26] oceny
zgodności wyrobu z aprobatą techniczną dokonuje producent, stosując system 1.
2.7.Wyroby do montażu znaków
Wszystkie łączniki metalowe do mocowania znaków jak śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp.
powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów.
Łączniki powinny być ocynkowane ogniowo lub wykonane z wyrobów odpornych na korozje
w czasie nie krótszym niż 10 lat.
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2.8.Przechowywanie i składowanie
Znaki i łączniki powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od
materiałów działających korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniami.
Łączniki mogą być dostarczone w pudełkach tekturowych lub blaszanych.

3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB D-M.00.00.00.Wymagania
ogólne.
Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazać się
możliwością korzystania z sprzętu w postaci wiertnic do wykonania dołów pod słupki.

4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00. Wymagania
ogólne.
Wyroby, materiały i elementy oznakowania pionowego mogą być przewożone dowolnymi
środkami transportu. Należy je ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok
siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się 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 przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany 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 wielkości znaków - średnia
według załącznika 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 (25) z
folią typu 2.
5.2.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć lokalizację znaku, tj. odległość od krawędzi
projektowanej wyspy dzielącej.
Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków należy zachować do odbioru, aby ułatwić
sprawdzenie lokalizacji.
Lokalizacja znaków winna być zgodna z projektem.
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5.2.3.Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady
Wykonawca usunie wady w ciągu 30 dni od powiadomienia o wadach.
W razie wady polegającej na zniekształceniu treści znaku, zostanie ona usunięta niezwłocznie.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania
ogólne".
6.2. Kontrola i badania w trakcie robot:
Wszystkie wyroby dostarczone na budowę powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni
wyrobu i jego wymiarów.
Jedno badanie należy wykonać na 100 dostarczonych elementów.
W czasie wykonywania robót należy sprawdzić:
- lokalizację i wysokości usytuowania znaków,
- zachowanie dopuszczalnych odchyłek według pkt.5.2.4.10.,
- wykonanie wykopów i fundamentów, a w tym jedno badanie wytrzymałości betonu na 100
fundamentów,
- zgodność rodzaju grubości 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 są :
- 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 się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWIORB i
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt.
6 dały wynik pozytywny.
Przed upływem okresu gwarancyjnego należy wykonać przegląd znaków i wybrana grupę
poddać badaniu fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki przeglądu i badań mogą być
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odstawą odbioru pogwarancyjnego, który winien być przeprowadzony w ciągu miesiąca od
upływu gwarancji.

9. Podstawa płatności
9.1 Ogólne zasady płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania
ogólne".
Płatność należy przyjmować zgodnie z Dokumentacją Projektową, obmiarem robót, oceną
jakości wykonania robót i jakości użytych wyrobów na podstawie wyników pomiarów i
badań.
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót obejmuje:
– prace pomiarowe i przygotowawcze,
– zakup i transport wyrobów i materiałów ,
– montaż znaków,
– uporządkowanie miejsc prowadzonych robót,
– przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych przez STWIORB.

10. Normy i przepisy związane
10.1. Normy
1. PN-76/C-81521

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

Wyroby lakierowane - badanie odporności powłoki
lakierowanej na działanie wody oraz oznaczanie
nasiąkliwości
PN-84/H-74220
Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno
ogólnego zastosowania
PN-88/C-81523
Wyroby lakierowane - Oznaczanie odporności powłoki
na działanie mgły solnej
PN-89/H-84023.07
Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
PN-B-03215:1998
Konstrukcje stalowe - Połączenia z fundamentami Projektowanie i wykonanie
PN-B-03264:2002
Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia
statyczne i projektowanie
PN-EN 40-5:2004
Słupy oświetleniowe. Część 5. Słupy oświetleniowe
stalowe. Wymagania
PN-EN 206-1:2003
Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i
zgodność
PN-EN 485-4:1997
Aluminium i stopy aluminium - Blachy, taśmy i płyty Tolerancje kształtu i wymiarów wyrobów walcowanych
na zimno
PN-EN
ISO Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą
1461:2000
zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe) – Wymaganie i
badanie
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12. PN-EN 10240:2001

Wewnętrzne i/lub zewnętrzne powłoki ochronne rur
stalowych. Wymagania dotyczące powłok wykonanych
przez
cynkowanie
ogniowe
w
ocynkowniach
zautomatyzowanych
13. PN-EN 10292:2003/ Taśmy i blachy ze stali o podwyższonej granicy
A1:2004/A1:2005(U) plastyczności powlekane ogniowo w sposób ciągły do
obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne
dostawy
14. PN-EN
Taśmy i blachy ze stali niskowęglowych powlekane
10327:2005(U)
ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na
zimno. Warunki techniczne dostawy
15. PN-EN 12767:2003 Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla
urządzeń drogowych. Wymagania i metody badań
16. PN-EN 12899-1:2005 Stałe, pionowe znaki drogowe - Część 1: Znaki stałe
17. PN-EN 12899-5
Stałe, pionowe znaki drogowe - Część 5 Badanie wstępne
typu
18. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
19. PN-EN
60598-1: Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania
1990
20. PN-EN 60598Oprawy oświetleniowe - Wymagania szczegółowe 2:2003(U)
Oprawy oświetleniowe drogowe
21. PN-H-74200:1998
Rury stalowe ze szwem, gwintowane
22. PN-EN
ISO Farby i lakiery - oznaczanie grubości powłoki
2808:2000
23. PN-91/H-93010
Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco
24. PN-S-02205:1998
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania
10.2 Przepisy związane
25. Załączniki nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w
sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na
drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)
26. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)
27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U.
nr 249, poz. 2497)
28. CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colours for visual signalling
(Zalecenia dla barw powierzchniowych sygnalizacji wizualnej)
29. CIE No. 54 Retroreflection definition and measurement (Powierzchniowy współczynnik
odblasku definicja i pomiary)
30. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)
31. Stałe odblaskowe znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Zalecenia IBDiM do udzielania aprobat technicznych nr Z/2005-03-009
32. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze
i Mostów 1979r.

78

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
(STWiORB)

D 07.03.01
URZĄDZENIA DO REGULACJI RUCHU
SYGNALIZACJA ŚWIETLNA

SPIS TREŚCI
SPIS TREŚCI .................................................................................................................................. 79
1
WSTĘP .................................................................................................................................. 80
2
MATERIAŁY .......................................................................................................................... 85
3
SPRZĘT................................................................................................................................. 89
4
TRANSPORT ......................................................................................................................... 90
5
WYKONANIE ROBÓT ............................................................................................................ 91
6
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT .............................................................................................. 96
7
OBMIAR ROBÓT ................................................................................................................. 101
8
ODBIÓR ROBÓT.................................................................................................................. 102
9
PODSTAWY PŁATNOŚCI .................................................................................................... 102
10
PRZEPISY, NORMY I DOKUMENTY ZWIĄZANE ................................................................ 105

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBUT BUDOWLANYCH
Projekt zmiany stałej organizacji ruchu na ul. Polskiej na odcinku od ul. Nowina do ul. Dąbrowskiego – część elektryczna

1

WSTĘP

1.1 Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR, Specyfikacja
Techniczna, ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy:
o przebudowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic Polska/Dąbrowskiego oraz
Polska/Nowina

Wykonawca zlecenia zawiera umowę na wykonanie ww. prac, które muszą być kompletne z punktu
widzenia wymagań technicznych, formalnych i estetycznych, dlatego Wykonawca zlecenia jest
zobowiązany uwzględnić w swojej ofercie cenowej wszystkie świadczenia (roboty) łącznie z
uruchomieniem, świadczeniami wstępnymi, pomocniczymi i dodatkowymi oraz dostawę materiałów i
sprzętu niezbędnych do prawidłowego wykonania i eksploatacji instalacji, nawet, jeżeli nie zostały one
dokładnie opisane w niniejszym zestawieniu świadczeń oraz sprawdzić we własnym zakresie dobór
tych urządzeń i materiałów.
Wykonawca, przystępujący do przetargu, powinien zapoznać się z dokumentacją i zaakceptować
wszystkie dokumenty wchodzące w skład dokumentacji przetargowej. Z samego faktu uczestnictwa w
przetargu wynika, iż Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego
wykonawstwa, kompletnej i doskonale funkcjonującej instalacji. Wykonawca nie będzie mógł w
późniejszym terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie, motywując to złym zrozumieniem
dokumentacji lub ewentualnym nie uwzględnieniem świadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w
dokumentacji opisowej lub na planach instalacji, lub wynikającej z samej koncepcji instalacji.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za urządzenia i wykonane prace, aż do chwili ich odbioru.
Powinien on je utrzymywać w ciągu całego okresu trwania budowy w doskonałym stanie i podjąć
wszelkie środki zapobiegawcze, aby nie zostały zniszczone lub skradzione, biorąc pod uwagę ryzyko
istniejące na budowie.
Do wykonawcy należą wszelkie niezbędne zabiegi formalne, mające na celu uzyskanie certyfikatu
zgodności od upoważnionych jednostek oraz pozwolenia na podłączenie do sieci i eksploatację
obiektu.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych
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Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad wykonania i odbioru robót
związanych z budową sygnalizacji świetlnej i obejmują:
o Demontaż części konstrukcji wsporczych (wraz z posadowieniem)
o Demontaż części sygnalizatorów, przycisków zgłoszeniowych, itp.
o Demontaż części okablowania
o Rozbudowę szaf sterowników o dodatkową aparaturę
o Budowę kanalizacji kablowej (rurociągi)
o Montaż kablowych linii nN 0,4kV (zasilających, sterowniczych)
o Montaż kompletnych konstrukcji wsporczych
o Montaż sygnalizatorów świetlnych, przycisków zgłoszeniowych, sensorów detekcji dla
rowerzystów
o Wykonanie pomiarów sprawdzających i końcowych (elektrycznych i geodezyjnych)
o Wykonanie dokumentacji powykonawczej

1.4 Określenia podstawowe.
Sygnalizator - zestaw urządzeń optyczno - elektrycznych lub optyczno – elektronicznych (komór
sygnałowych) służących do nadawania sygnałów przeznaczonych dla uczestników ruchu.
Element wsporczy – maszt, słup wysięgnikowy lub bramownica, służący do zamocowania
sygnalizatora (sygnalizatorów) obok jezdni lub nad nią,
Komora sygnałowa – podstawowy element optyczno - elektryczny lub optyczno – elektroniczny
służący do nadawania sygnału określonej barwy i/lub kształtu, przeznaczonego dla uczestników ruchu.
Komora sygnałowa składa się ze źródła światła, odbłyśnika, filtra i soczewki (w przypadku komór o
źródle światła innym niż żarowe odbłyśnik może nie występować). Elementy wewnętrzne komory
umieszczone są w obudowie z otwieraną częścią przednią, w której umocowana jest soczewka z
filtrami i symbolami. Całość osłonięta jest od góry osłoną przeciwsłoneczną.
Komora sygnałowa ze źródłem światła skupionym – komora w której źródłem światła jest jedna lub
dwie żarówki, umieszczone w ognisku optycznym.
Komora sygnałowa o źródle światła rozproszonym – komora w której źródło światła nie jest
pojedynczym elementem mieszczącym się w całości w ognisku optycznym komory i która do nadania
sygnału odpowiedniej barwy wykorzystuje technikę emisji fal świetlnych inną niż żarową np. diody
elektroluminescencyjne.
Słup/Maszt sygnalizacyjny, bramownica - stalowa konstrukcja wsporcza służąca do zamocowania
sygnalizatora lub sygnalizatorów, osadzona bezpośrednio w gruncie lub na fundamencie.
Fundament

-

konstrukcja

żelbetowa

zagłębiona

w

ziemi,

służąca

do

utrzymania

słupa/masztu/bramownicy w pozycji pracy.
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Kanalizacja kablowa – zespół urządzeń składający się z połączonych ze sobą studni kablowych oraz
rur osłonowych i tworzący w ten sposób podziemną sieć służącą do wciągania wszelkiego rodzaju kabli
i przewodów elektroenergetycznych (zasilających, sygnalizacyjnych, przesyłowych).
Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka
kabli jedno i wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i
łączące zaciski dwóch tych samych urządzeń elektrycznych jedno lub wielofazowych.
Kabel sygnalizacyjny - przewód wielożyłowy izolowany, przeznaczony do przewodzenia prądu
elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią.
Przycisk zgłoszeniowy – urządzenie służące do wywołania zmiany stanu sygnalizacji świetlnej przez
pieszych/rowerzystów, posiadające układ potwierdzenia zgłoszenia.
Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju kołowym, przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.
Trasa kablowa – pas terenu w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych.
Osłona kabla – konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.
Pętla indukcyjna – czujnik (detektor) zainstalowany w nawierzchni jedni, wykrywający obecność
znajdujących się nad nim pojazdów i współpracujący ze sterownikiem w sposobie sterowania
sygnałami świetlnymi.
Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa (przed dotykiem pośrednim) - ochrona części
przewodzących, dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.
Szafa zasilająco – pomiarowa – urządzenie elektryczne posiadające pomiar energii elektrycznej,
bezpośrednio zasilające sterownik.
Sterownik sygnalizacji świetlnej - urządzenie elektroniczne, służące do realizacji założonego
programu sygnalizacji i zapewnienia bezpieczeństwa sterowanego ruchu kołowego i pieszego.
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami zawartymi w OST
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące realizacji robót.
Roboty związane z realizacją budowy sygnalizacji świetlnych należy prowadzić zgodnie z
obowiązującymi przepisami i normami, przy zachowaniu przepisów BHP dla tego rodzaju robót oraz
wymaganiami zawartymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać:
o Dokumentacja Projektowa, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu Umowy
będzie zawierać kompletny projekt wykonawczy.
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o Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację:
o Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót
o Projekt objazdów tymczasowych na czas budowy dla poszczególnych odcinków
o Projekt organizacji i harmonogram robót
Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru / Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w
całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru/Inżyniera, który dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z
Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału
tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.
Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy,
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w
tym poręcze, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę
umowną.
Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:
o utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
o podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:
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o Lokalizację baz, składowisk i dróg dojazdowych.
o Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
• możliwością powstania pożaru.
Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
budowy oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.
Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na
środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej (w
robotach elektrycznych nie przewiduje się stosowanie materiałów Szkodliwych dla otoczenia). Jeżeli
Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urządzeń w czasie trwania budowy.
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Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego
rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie występujących kolizji z innymi sieciami i
elementami uzbrojenia drogowego, oraz ew. przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru/Inżyniera i władze lokalne oraz właścicieli tych sieci i
urządzeń o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru/Inżyniera i zainteresowane władze oraz
właścicieli sieci i urządzeń oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Na trasie projektowanych sieci mogą
wystąpić sieci i urządzenia nieudokumentowane geodezyjnie lub których przebiegi odbiegają od
wykazanych na planie sytuacyjnym i w takim przypadku należy fakt ten zgłosić do Inspektora
Nadzoru/Inżyniera w celu podjęcia decyzji.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru/Inżyniera.
2

MATERIAŁY
Nazwy handlowe materiałów użyte w Dokumentach Przetargowych i Dokumentacji Projektowej winny
być traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe zastosowanych
materiałów.
Przed planowanym złożeniem zamówienia Wykonawca przedstawi Inżynierowi szczegółowe
informacje dotyczące źródła pochodzenia materiałów, urządzeń koniecznych dla realizacji Robót.
Wykonawca nie złoży zamówień w jakiejkolwiek firmie bez wcześniejszego uzyskania zgody Inżyniera
na skorzystanie z takiej możliwości.
Uzyskanie zezwolenia Inżyniera na zakup danych materiałów z konkretnego źródła nie oznacza, że
wszystkie materiały z tego źródła mają taką akceptację.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postępu Robót.
Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszą być:
o dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w
szczególności Prawem Budowlanym i Ustawą z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i
posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie,
o w przypadku kontaktu w wodą pitną muszą posiadać atest PZH,
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o zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera,
o zgodne z Warunkami Technicznymi
o nowe i nieużywane, o ile nie zostało to inaczej ustalone przez Zamawiającego,
o należy stosować urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne.
Zgodnie z Ustawą z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., wyrób budowlany nadaje się do
stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest:
o oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną
albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
o umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z
uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo
o oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr
1 do niniejszej ustawy.
2.1 Wymagania ogólne.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej,
niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz obowiązującymi przepisami i powołanymi w nich normami.
Materiały dla których normy przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być
zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Pozostałe materiały powinny być wyposażone w
oświadczenie o zgodności z obowiązującymi Dyrektywami i Normami.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST D-M00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2.2 Materiały budowlane.
Cement
Do wykonania ustojów betonowych i fundamentu pod sterownik zaleca się stosowanie cementu
portlandzkiego marki 25 bez dodatków, spełniającego wymagania normy PN-88/B-30000. Cement
powinien być dostarczany w opakowaniach spełniających wymagania BN-88/6731-08/24 i składowany
w dobrze wentylowanych, suchych i zadaszonych pomieszczeniach.
Piasek
Piasek powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06712.
Woda
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Woda do betonu powinna być "odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN- B-32250. Barwa wody
powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej, woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego oraz
nie powinna zawierać żadnych zanieczyszczeń.
Folia
Do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować folię kalandrowaną z
uplastycznionego PCW koloru niebieskiego grubości 0,4-0,6 mm gat. I. Folia powinna spełniać
wymagania BN-68/6353-03.

2.3 Kable
Kable sygnalizacyjne
Kable sygnalizacyjne stosowane do budowy sygnalizacji świetlnej powinny spełniać wymagania normy
PN-E-90403. Należy stosować kable o napięciu znamionowym 0,6/1 kV, wielożyłowe, o żyłach
miedzianych w izolacji i powłoce polwinitowej. Kable zasilające sygnalizatory powinny posiadać żyły
jednodrutowe, o przekroju min. 1,5 mm2. Bębny z kablami należy przechowywać w pomieszczeniach
przykrytych dachem, na utwardzonym podłożu.
Kable zasilające
Kable zasilające (elektroenergetyczne) powinny spełniać wymagania normy PN-E-90401. Należy
stosować kable o napięciu znamionowym 0,6/1 kV, (zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną)
w izolacji i powłoce polwinitowej. Przekrój kabli powinien być zgodny z dokumentacją projektową.
Bębny z kablami zasilającymi należy przechowywać j.w.
Folia kablowa
Folię należy stosować dla oznaczenia i ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Należy
stosować folię kalandrowaną z uplastycznionego PCW, o grubości 0,4 - 0,6 mm, gat.1. Dla ochrony
kabli o napięciu znamionowym do 1 kV należy stosować folię koloru niebieskiego. Szerokość folii
powinna być taka, aby przykrywała ułożone kable lecz nie mniejsza niż 20 cm. Folia powinna spełniać
wymagania BN-68 / 6353 - 03.

2.4 Fundamenty.
Pod słupy sygnalizacyjne do 4 m należy stosować typowe fundamenty prefabrykowane. Należy
wykonać zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z "Instrukcją zabezpieczeń przed korozją konstrukcji
betonowych. Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i
odwodnionym podłożu na przekładkach z drewna sosnowego.

2.5 Przepusty kablowe.
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Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych,
wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Rury używane
na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił z jakimi należy się liczyć w miejscu
ich ułożenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich
powierzchnie, dla ułatwienia przesuwania się kabli. Zaleca się stosowanie rur polietylenowych, z
polietylenu wysokiej gęstości HDPE. Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na
utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych. Średnice
zastosowanych rur/przepustów według Dokumentacji Projektowej oraz stosownych przepisów i norm.

2.6 Słupy/Maszty sygnalizacyjne.
Słupy/maszty sygnalizacyjne winny być wykonane ze stali rurowej wg PN – H – 74219 o średnicach i
grubości ścian zapewniających bezpieczeństwo i zakładaną w Dokumentacji Projektowej
funkcjonalność sygnalizacji świetlnej. Ponadto słupy/maszty muszą spełniać warunki wytrzymałościowe
wynikające z zawieszenia osprzętu sygnalizacji świetlnej oraz parcia wiatru dla odpowiedniej strefy
wiatrowej, zgodnie z PN-E-05100. Długość słupów/masztów wg dokumentacji projektowej.
Powierzchnia masztu powinna posiadać zabezpieczenie antykorozyjne zgodne z wymaganiami
Inwestora. Powyższe zawarte w Dokumentacji Projektowej.

2.7 Latarnie sygnalizacyjne.
Latarnie sygnalizacyjne (sygnalizatory) dla sygnalizacji świetlnej drogowej powinny spełniać
wymagania zawarte w „Instrukcji o drogowej sygnalizacji świetlnej”. Podstawowym elementem
sygnalizatora jest komora sygnałowa. Sygnalizator składa się z 1 (pojazdy), 2 (piesi, rowerzyści) i 3
(pojazdy) komór sygnalizacyjnych. Konstrukcja komory sygnalizacyjnej powinna zapewniać
odpowiednią szczelność oraz ustawienie jej pod odpowiednim kątem w płaszczyźnie pionowej i
poziomej. Soczewki powinny mieć daszki ochronne osłaniające je przed kurzem, opadami
atmosferycznymi i podglądem ze strony innych uczestników ruchu dla których sygnał nie jest
przeznaczony. Powierzchnia czołowa komory sygnałowej powinna być barwy czarnej lub
ciemnozielonej, tylna część obudowy powinna być barwy czarnej, ciemnozielonej lub szarej.
Wymagania konserwacyjne powinny być ograniczone do minimum; komora musi być wykonana z
materiału trwałego, odpornego na uderzenia i promieniowanie ultrafioletowe. Materiał zastosowany do
budowy komór powinien zapewnić ich poprawne funkcjonowanie w zakresie temperatur –25 do +40
°C. Komory muszą spełniać wymagania ochrony przeciwporażeniowej określone normą PN-HD 603644-41. Trwałość komory powinna wynosić minimum 5 lat. W komorach ze źródłem światła
rozproszonym, elementy świetlne (diody elektroluminescencyjne) muszą być umieszczone w taki
sposób, aby zapewnić równomierne oświetlenie całej powierzchni soczewki. Komora sygnalizacyjna, w
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której źródłem światła są diody elektroluminescencyjne musi być traktowana jako uszkodzona w
przypadku przepalenia się 25% diod. Układy elektroniczne tworzące rozproszone źródło światła
powinny pracować bezawaryjnie w zakresie temperatur –25 do +40 °C. Komory sygnałowe powinny
posiadać stopień ochrony minimum IP 54. Skuteczność świetlna komór sygnałowych powinna spełniać
wymagania odnośnie strumienia świetlnego i barwy sygnału określone w tabelach 3.1. i 3.2. załącznika
nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. - „Szczegółowe warunki techniczne dla sygnałów
drogowych i warunki ich umieszczania na drogach”. Sygnalizatory winny być instalowane w stosunku
do drogi zgodnie z wymaganiami „Szczegółowych warunków technicznych ... „ jw.

2.8 Sterownik sygnalizacji.
Sterownik powinien zapewnić pełną realizację zadań przewidywanych w programie sygnalizacji przy
zachowaniu warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. Sterownik winien posiadać wyszczególnione
w projekcie podzespoły. Urządzenia te powinny być niezawodne i łatwe w eksploatacji, posiadać
solidną obudowę i zamki zabezpieczające przed włamaniem. Sterownik powinien zapewniać w pełni
realizację zadań opisanych w Dokumentacji Projektowej, również pozostałych branż, np. Organizacja
ruchu oraz spełniać wszystkie wymagania zawarte w przepisach. Składowanie sterownika powinno
odbywać się w zamkniętym, suchym pomieszczeniu zabezpieczonym przed dostawaniem się kurzu i
uszkodzeniami mechanicznymi.

2.9 Przyciski zgłoszeniowe.
Urządzenia (przyciski) zgłoszeniowe winny spełniać wymagania stawiane tym urządzeniom przez
odpowiednie przepisy i normy powołane w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz
wytyczne określone w projekcie. Należy zwrócić szczególną uwagę na to aby przyciski były sensorowe
a ich obudowa była odporna na akty wandalizmu i próby dewastacji, niemożliwa do demontażu bez
użycia narzędzi.

2.10 Sygnalizatory akustyczne.
Sygnalizatory akustyczne (buczki) winny spełniać wymagania stawiane tym urządzeniom przez
odpowiednie przepisy i normy powołane w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz
wytyczne określone w projekcie.
3

SPRZĘT
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3.1 Wymagania ogólne.
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, istniejącą infrastrukturę techniczną oraz
środowisko naturalne. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inwestora.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru / Inżyniera. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru / Inżyniera. Liczba i wydajność
sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru / Inżyniera w terminie przewidzianym
umową. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy.
Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym
prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru / Inżyniera o swoim wyborze co najmniej 3 dni przed użyciem sprzętu.
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru / Inżyniera, nie może być później zmieniany bez
jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania
warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru / Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robót.

3.2 Sprzęt do budowy sygnalizacji świetlnej.
Wykonawca przystępując do robót j.w. powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego
sprzętu:
o żuraw/dźwig samochodowy
o podnośnik koszowy
o samochód samowyładowczy
o zagęszczarka wibracyjna spalinowa
o koparka jednonaczyniowa
o sprężarka
o spawarka
o elektronarzędzia.
4

TRANSPORT
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4.1 Wymagania ogólne.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna gwarantować
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji
Technicznej i wskazaniami Inwestora, w terminie przewidzianym umową. Ogólne wymagania
dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca powinien dysponować sprawnymi rezerwowymi środkami transportu, umożliwiającymi
prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków transportu. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych, środki transportu
nie odpowiadające warunkom kontraktu, na polecenie Inspektora Nadzoru / Inżyniera powinny być
usunięte z Placu Budowy. Skutki wypadków powodowane z winy Wykonawcy obciążają Wykonawcę.

4.2 Środki transportu.
Wykonawca przystępujący do budowy sygnalizacji świetlnej powinien wykazać się możliwością
korzystania z następujących środków transportu:
o samochód skrzyniowy,
o przyczepa dłużycowa do samochodu,
o samochód dostawczy,
o samochód samowyładowczy,
o przyczepa do przewożenia kabli
o ciągnik kołowy.
Urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów,
elementów, konstrukcji, urządzeń, itp. niezbędnych do wykonywania robót przy budowie sygnalizacji
świetlnej. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone przedmioty w sposób zapobiegający
ich uszkodzeniu zgodnie z zaleceniami wytwórców oraz zachowaniu bezpieczeństwa innych
użytkowników dróg. Prace ładunkowe i wyładunkowe ciężkich i wielkogabarytowych urządzeń np.
słupów, fundamentów, bębnów z kablami i przewodami, powinny być wykonane przez specjalnie
przeszkolone do tego celu brygady przy użyciu dźwigów, podnośników hydraulicznych i korbowych lub
innych urządzeń dźwignicowych. Zaleca się dostarczenie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na
stanowiska montażowe bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu
wewnętrznego z magazynu budowy.
5 WYKONANIE ROBÓT
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5.1 Wymagania ogólne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową,
wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru / Inżyniera.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru / Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane budowa i odbiór
sygnalizacji.
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Kolejność wykonywania prac związanych z przebudową sygnalizacji świetlnych powinna być
następująca:
o demontaż urządzeń sygnalizacji świetlnej
o demontaż okablowania
o demontaż konstrukcji wsporczych
o zabudowa kanalizacji kablowej
o zabudowa konstrukcji wsporczych i uziemień
o rozbudowa sterownika,
o montaż linii kablowych sygnalizacyjnych, zasilających,
o montaż urządzeń sygnalizacji świetlnej
o montaż osprzętu sygnalizacji,
o prace pomontażowe, pomiary odbiorcze i rozruch sygnalizacji świetlnych.

5.2 Wykopy pod fundamenty i kable.
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia terenu oraz
oceny warunków gruntowych. Metoda wykonywania robot ziemnych powinna być dobrana w
zależności od głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty
prefabrykowane, zaleca się wykonywanie wykopów wąsko przestrzennych ręcznie. Ich obudowa i
zabezpieczenie przed osypaniem powinno odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy pod
słupy/maszty niskie należy wykonywać ręcznie, bez zabezpieczania ścian bocznych, z zastosowaniem
bezpiecznego nachylenia skarp. Wykopy pod fundamenty prefabrykowane lub słupy/maszty powinny
być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu, zgodnie z PN-68/B-06050. Wykop
rowka pod kabel powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i
wskazaniami Inżyniera. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy
rowka powinny być wykonane w sposób zapewniający ich stateczność. W celu zabezpieczenia wykopu
przed zalaniem woda z opadów atmosferycznych, należy powierzchnie terenu wyprofilować ze
spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. Zasypanie
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fundamentu lub kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni,
odpadków). Zasypanie należy wykonać warstwami grubości 15/20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi
bądź spalinowymi. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95 według BN-77/8931-12.
Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzeń fundamentu lub
kabla/rury osłonowej. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu lub kabla,
należy rozplantować w pobliżu lub odwieść na miejsce wskazane przez Inżyniera.

5.3 Montaż fundamentów prefabrykowanych
Montaż fundamentów należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażu dla konkretnego fundamentu,
zamieszczonymi w Dokumentacji Projektowej oraz zaleceniami i wytycznymi producenta. Fundament
powinien być ustawiany przy pomocy dźwigu, na 10 cm warstwie zagęszczonego żwiru. Przed jego
zasypaniem należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek i
poziom górnej powierzchni, do której przytwierdzona jest płyta mocująca. Maksymalne odchylenie
górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyć 1:1500, z dopuszczalną
tolerancją rzędnej posadowienia ±2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno być wykonane z
dokładnością ±10 cm.

5.4 Montaż słupów/masztów
Przed przystąpieniem do montażu słupa/masztu należy sprawdzić stan powierzchni stykowych
elementów łączeniowych, oczyszczając je z brudu, lodu itp. oraz stan powłoki antykorozyjnej, którą w
przypadku uszkodzenia podczas transportu, należy uzupełnić. Słup/maszt ustawiać należy przy pomocy
dźwigu. Podczas podnoszenia słupa/masztu należy zwrócić uwagę, aby nie spowodować odkształcenia
elementów lub ich zniszczenia. Przed zdjęciem z haka, ustawiany maszt powinien być zabezpieczony
przed upadkiem. Nakrętki śrub mocujących słup/maszt powinny być dokręcane dwustadiowo i trwale
zabezpieczone przed odkręceniem. Odchyłka osi masztu od pionu nie może być większa od 0,001
wysokości słupa/masztu. Po ustawieniu słupa/masztu należy przystąpić do montażu wysięgnika (jeśli
jest przewidziany, zgodnie z Dokumentacją Projektową) używając dźwigu oraz podnośnika koszowego.
Po wykonaniu robót montażowych należy sprawdzić stan powierzchni malowanych i w przypadku
miejscowych ubytków, uzupełnić powłokę malując zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej. Nie należy malować w temperaturze otoczenia niższej niż 5°C i wilgotności względnej
powietrza przekraczającej 80%.
Przy montażu fundamentów, słupów , latarni i konsol należy bezwzględnie zachować skrajnię. Przed
zamontowaniem słupów należy skompletować na stanowisku odpowiednie elementy, po uprzednim
skontrolowaniu ich stanu, oraz ustalić miejsce i kierunek ułożenia montowanego słupa, dla zapewnienia
najwygodniejszego stawiania. Słup oraz element bramy lub wysięgnik należy mocować w sposób
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trwały, zapewniający pełne bezpieczeństwo użytkowników dróg. Przez mocowanie trwałe rozumie się
skręcenie na śruby z podkładkami sprężystymi lub w podobny sposób równorzędny pod względem
mechanicznym.
Przed założeniem śrub, przy łączeniu ze sobą elementów słupa, należy sprawdzić pokrywanie się
otworów w połączeniu. Dopuszczalne odchyłki przedstawiaj ą się następująco:
o dla śrub M16 włącznie wzajemne przesunięcie krawędzi otworów nie może być większe od 1
mm,
o dla śrub M20 i większych - od 2 mm.
Niedopuszczalne jest rozwiercanie i wiercenie nowych otworów. Elementy powinny być wzajemnie
dopasowane. Dopuszcza się wyrównywanie odchyłek przez stosowanie przekładek wyrównawczych.
Nie wolno stosować śrub o mniejszej średnicy. Nie wolno zakładać śrub skośnie ani wbijać w otwory.
Nagwintowany koniec śruby powinien wystawać 2-3 zwoje ponad nakrętką.
Poprawny montaż konstrukcji polega, między innymi, na dokręceniu śrub z określonym momentem,
toteż zaleca się stosować klucze dynamometryczne. Właściwe momenty dokręcania śrub są
następujące:
o 35Nm - dla śrub M12
o 70Nm - dla śrub M16
o 140Nm - dla śrub M20
o 240Nm - dla śrub M24
o 380NM - dla śrub M30
Śruby po dokręceniu i zabezpieczeniu przed odkręceniem przez punktowanie lub zastosowanie
przeciwnakrętki, należy pokryć minią i farbą ochronną przeciwrdzewną.
Słupy ustawiać za pomocą dźwigu mechanicznego, zaś wysięgniki i montować na ustawionym słupie z
podnośnika mechanicznego. Zgodnie z Instrukcja o Drogowej Sygnalizacji Świetlnej przy montażu
urządzeń sygnalizacji świetlnych ruchu drogowego należy zachować odpowiednie wymagania
dotyczące wymiarów skrajni. Zastosowane skrajnie pionowe przedstawiono na rysunkach konstrukcji
mocujących.

5.5 Montaż sygnalizatorów (latarń).
Sygnalizatory należy montować na uprzednio zamontowanych słupach/masztach sygnalizacyjnych.
Zaleca się mocowanie 2 punktowe za pomocą opasek zaciskowych. Przewody zasilające sygnalizatory
należy wprowadzić do sygnalizatorów przez odpowiednie otwory wykonane w maszcie
sygnalizacyjnym i otwory w konsoli mocującej. Sygnalizatory dla pojazdów umieszczone obok jezdni
należy odchylić o kąt 5º - 10º w stronę jezdni. Należy zwrócić uwagę na zachowanie skrajni poziomej i
pionowej mocowania latarni. Szczególną uwagę należy zwrócić na zasady BHP pracy na wysokości.
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Przed zamontowaniem latarni na słupach należy sprawdzić ich działanie pod względem mechanicznym
i elektrycznym oraz prawidłowość połączeń wewnętrznych. Latarnie należy montować po ustawieniu
słupów, na uprzednio zamontowanych konsolach. Latarnie sygnalizacyjne należy mocować w sposób
trwały. Przy montażu latarń, konsol i konstrukcji należy zachować wymagania dotyczące wymiarów
skrajni drogowej oraz trwałości mocowania.
Przewody zasilające powinny być przyłączone do zacisków oprawek. Przewód neutralny powinien mieć
połączenie z częścią boczną oprawki źródła światła, natomiast przewód fazowy ze stykiem środkowym.
Przewody powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami izolacji w trakcie ich przeciągania przez
rury i podczas późniejszej eksploatacji, gdy narażone będą na tarcie o krawędzie wewnętrznej
konstrukcji. Po całkowitym zainstalowaniu latarń sygnalizacyjnych na masztach należy założyć źródła
światła do latarni. Instalowane latarnie powinny być czyste - w szczególności soczewki i odbłyśniki.

5.6 Układanie kabli sygnalizacyjnych.
Dla zapewnienia należytej ochrony kabli sygnalizacyjnych i teletechnicznych przed uszkodzeniami oraz
zapewnienia szybkiej wymiany uszkodzonych odcinków kabli w trakcie eksploatacji sygnalizacji
przedmiotowe kable należy układać w kanalizacji kablowej (Studnie kablowe + przepusty kablowe/rury
osłonowe). Kable sygnalizacyjne należy układać w osłonie z rur polietylenowych (kanalizacja kablowa)
Dopuszcza się układanie kilku kabli sygnalizacyjnych w jednej rurze pod warunkiem, że powierzchnia
przekroju wewnętrznego rury będzie większa niż trzykrotna suma powierzchni przekrojów ułożonych
kabli. Kable w miejscach wprowadzenia do rury nie powinny opierać się o krawędzie otworów. W
studniach kablowych kable należy układać z zachowaniem minimalnych, zgodnych z normą promieni
gięcia z uwzględnieniem niezbędnego zapasu. Wprowadzenia i wyprowadzenia kabli powinny być
uszczelnione. Do uszczelnienia nie wolno używać zaprawy wapiennej i cementowej ani pianki
poliuretanowej. Należy zastosować uszczelniające masy plastyczne.

5.7 Budowa kanalizacji kablowej.
Dla zapewnienia należytej ochrony kabli sygnalizacyjnych przed uszkodzeniami oraz zapewnienia
szybkiej wymiany uszkodzonych odcinków kabli w trakcie eksploatacji sygnalizacji przedmiotowe kable
należy układać w kanalizacji kablowej. Do budowy kanalizacji kablowej należy wykorzystać rury
polietylenowe z polietylenu o wysokiej gęstości HDPE110, HDPE75 ora HDPE40. Głębokość
umieszczenia rur mierzona od powierzchni terenu do górnej powierzchni rury powinna wynosić:
o 0,7 m przy układaniu linii kablowych pod chodnikami i w terenach zielonych,
o 1,0m przy układaniu linii kablowych pod jezdniami,
W miejscach załamania trasy oraz w miejscach odgałęzienia kabli należy budować studnie kablowe.
Studnie należy wykonywać z materiałów niepalnych – beton. Wymiary studni powinny zapewniać
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dogodne przeciąganie kabli. Wymiary dna studni nie powinny być mniejsze niż 0,5x0,5 m. Rury należy
układać ze spadkiem co najmniej 0,1 % w kierunku studni kablowych. Należy wykonać odpowiednie
zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrznych powierzchni studni za pomocą farby bitumicznej.
Wprowadzenia kabli do rur powinny być uszczelnione masą plastyczną do uszczelnień.

6

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania
Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Projektem Wykonawczym
oraz wymaganiami ST. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do
akceptacji Inżynierowi. Wykonawca powiadamia Inżyniera pisemnie o zakończeniu każdej roboty
zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inżyniera.
Instalacje objęte niniejszą ST wymagają oceny jakości wykonanych i zgłoszonych do odbioru prac oraz
potwierdzenia:
o zgodności instalacji z techniczną dokumentację powykonawczą (z projektem oraz zmianami,
jeśli były wprowadzone), w tym zgodności liczby zainstalowanych urządzeń z przedstawionym
obmiarem,
o sprawności wszystkich urządzeń oraz ich jakości,
o zgodności parametrów funkcjonalnych systemów z założeniami projektowymi,
o przeszkolenia operatorów oraz użytkowników systemów (notatki lub protokoły szkoleń oraz
instrukcje obsługi),
o legalności wprowadzonych do użytku oprogramowań (licencje użytkownika)
W trakcie odbioru końcowego systemy powinny zostać poddane testom, a ich wyniki (w formie
wydruków) załączone do protokołu odbioru końcowego. Przedstawione do odbioru instalacje należy
uznać za wykonany zgodnie z wymaganiami normy, jeżeli sprawdzenia i pomiary dały dodatni wynik.
Przy ocenie ujemnej, powinny być usunięte wszystkie usterki. Następnie roboty powinny być ponownie
zgłoszone do odbioru.

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

6.2 Wykopy pod fundamenty i kable
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne z Dokumentacją Projektową i
Specyfikacją Techniczną. Po zasypaniu fundamentów lub kabli należy sprawdzić wskaźnik
zagęszczenia gruntu oraz sprawdzić sposób usunięcia nadmiaru gruntu z wykopu.
96

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBUT BUDOWLANYCH
Projekt zmiany stałej organizacji ruchu na ul. Polskiej na odcinku od ul. Nowina do ul. Dąbrowskiego – część elektryczna

6.3 Fundamenty
Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu zewnętrznego oraz
wytrzymałości. Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej oraz wymaganiami PN-B-03322. Ponadto należy sprawdzić dokładność ustawienia w
planie i rzędne posadowienia.

6.4 Słupy/maszty z sygnalizatorami
Elementy masztów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną.
Słupy/maszty z sygnalizatorami po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod względem:
o dokładności ustawienia pionowego konstrukcji,
o prawidłowości ustawienia sygnalizatorów,
o jakości połączeń kabli i przewodów we wnękach masztowych i w komorach sygnalizatorów,
o jakości połączeń sygnalizatorów,
o stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów metalowych.

6.5 Kanalizacja kablowa
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót związanych z kanalizacją kablową należy
przeprowadzić następujące pomiary:
o głębokości posadowienia kanalizacji kablowej,
o poprawności montażu studni kablowych,
o przepustowości kanalizacji kablowej,
o grubości podsypki piaskowej nad i pod rurami osłonowymi,
o odległości folii ochronnej od rury psłonowej,
Ponadto należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.6 Instalacja przeciwporażeniowa
Podczas wykonywania uziomów taśmowych należy wykonać pomiar głębokości ułożenia bednarki oraz
sprawdzić stan połączeń, a po jej zasypaniu, sprawdzić stopień zagęszczenia i rozplantowanie gruntu.
Po wykonaniu instalacji przeciwporażeniowej należy sprawdzić jakość połączeń przewodów
ochronnych, wykonać pomiary rezystancji.

6.7 Sterownik
Należy sprawdzić:
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o jakość połączeń śrubowych pomiędzy fundamentem a konstrukcja; stan powłok
antykorozyjnych,
o jakość połączeń kabli sterowniczych.

6.8 Sprawdzenie działania sygnalizacji
Przed włączeniem sygnalizacji do pracy należy dokonać sprawdzenia działania sygnalizacji zgodnie z
wytycznymi producenta sterownika oraz jeśli nie wskazano w Instrukcji poprzez:
a) wyświetlanie sygnału żółtego migającego przez co najmniej czas określony Instrukcją;
b) kontrolę poprawności działania następujących układów nadzorujących:
o sygnałów czerwonych,
o kolizji sygnałów zielonych w grupach kolizyjnych,
o długości cyklu i właściwych czasów realizacji programów sygnalizacyjnych,
o napięcia zasilania;
Działanie układów nadzorujących: sygnały czerwone, kolizyjność sygnałów zielonych oraz długość
cyklu, powinno natychmiast wprowadzać sterownik w tryb pracy awaryjnej w przypadku zadziałania
układu wraz z zapamiętaniem rodzaju i miejsca awarii, kasowanym w momencie usunięcia przyczyny.
Układ nadzorujący napięcie zasilania powinien w przypadku stwierdzenia obniżenia napięcia poza
dopuszczalną granicę, automatycznie go wyłączyć.

6.9 Próby montażowe i pomiary
Po zakończeniu robót należy, w ramach prób montażowych, wykonać następujące czynności:
o oględziny kabli w ziemi przed zasypaniem rowów kablowych,
o wizualne sprawdzenie stanu osprzętu, latarń i masztów.
o sprawdzenie ciągłości żył kabli i przewodów oraz sprawdzenie zgodności faz za pomocą
urządzenia o napięciu nie przekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni,
jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu końcach linii są
jednakowo oznakowane.
o sprawdzenie wzrokowe prawidłowości wykonania instalacji dodatkowej ochrony przed
porażeniem oraz sprawdzenie ciągłości przewodów w tej instalacji.
Należy przeprowadzić następujące pomiary linii:
o pomiar poszczególnych odcinków kabla.
o pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
o pomiar rezystancji wszystkich oddzielnych uziomów ochronnych oraz roboczych linii lub, jeśli
cała linia jest przyłączona do jednej magistrali uziemiającej, pomiar rezystancji uziemienia przy
maszcie położonym najdalej od sterownika. Pomiaru rezystancji izolacji należy dokonać za
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pomocą induktora (megaomomierza) o napięciu nie niniejszym niż 2,5 kV, dokonując odczytu
po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik pomiaru należy uznać za
dodatni, jeżeli rezystancja izolacji przeliczona na 1 km długości jest zgodna z odpowiednimi
normami dla danego rodzaju kabla.
Próby montażowe należy przeprowadzać po ukończeniu montażu, a przed zgłoszeniem do odbioru. Z
prób montażowych należy sporządzić odpowiedni protokół. W zakres tych prób wchodzą następujące
czynności:
o sprawdzenie trasy linii kablowej
o sprawdzenie ciągłości żył oraz zgodność faz
o pomiar rezystancji izolacji
Po zakończeniu prób montażowych należy przeprowadzić próbny rozruch sygnalizacji celem
sprawdzenia prawidłowości jej pracy. Próbny rozruch należy przeprowadzić w godzinach
najmniejszego natężenia ruchu, najlepiej w godzinach 23°° - 5°°. Należy zwrócić szczególną uwagę
na realizację programów sygnalizacji w założonych okresach oraz na częstotliwość sygnałów
migowych, która zgodnie z Instrukcją o Drogowej Sygnalizacji Świetlnej powinna wynosić 1,5 Hz 0,25,
tzn. w ciągu 1 minuty winno nastąpić 90 zmian sygnału (z tolerancja 15 zmian), przy czym stosunek
czasu wyświetlania sygnału do czasu braku sygnału powinien wynosić 6/4.

6.10 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacji Technicznej i OST zostaną przez Inwestora odrzucone. Wszystkie elementy
robót, które wykazują odstępstwa od postanowień Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej
i OST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Zastosowane w obiekcie urządzenia i materiały muszą posiadać zgodne z przepisami świadectwa
badań technicznych, certyfikaty zgodności i świadectwa dopuszczenia.
Powinny być stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodności z Polską Normą lub Europejską Normą
Zharmonizowaną. Dopuszcza się stosowanie wyrobów, dla których Producent lub Dostawca
zadeklarował ich zgodność z Polskimi Normami deklaracją zgodności wydaną na własną
odpowiedzialność.
Wyroby niskonapięciowe, do których stosują się przepisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu
elektrycznego (Dz.U. nr 49, poz. 414) muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu
(dyrektywie niskonapięciowej Unii Europejskiej nr 73/23/EEC i 93/58/EEC).
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Wykonane elementy powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002
z aktualizacją z 12.03.2009 i późniejszymi zmianami, w sprawie ,,Warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie’’
Wyroby służące do ochrony przeciwpożarowej w Ośrodku (ZL) powinny posiadać aprobaty techniczne i
stosowne certyfikaty zgodności, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia MSWiA z dnia 20 czerwca
2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie
zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania
(Dz. U. Nr 143, poz. 1002).
Aparatura powinna spełniać wymagania wynikające z przepisów Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003r. w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z
zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej
oznakowania (Dz.U nr 90, poz. 848) i dyrektyw Unii Europejskiej nr 89/336/EC w sprawie zbliżenia
przepisów prawnych państw członkowskich dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.
W przypadku braku wyszczególnienia standardu Wykonawca będzie stosował odpowiednie normy EN i
IEC.
W obiekcie mogą być zastosowane wyroby budowlane:
o oznakowane CE (deklaracja zgodności CE),
o oznakowane znakiem budowlanym B (certyfikat),
o posiadające oświadczenie Producenta, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami
(deklaracja zgodności),
o posiadające certyfikat CNBOP.

Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania
Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Projektem Wykonawczym
oraz wymaganiami ST. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do
akceptacji Inżynierowi. Wykonawca powiadamia Inżyniera pisemnie o zakończeniu każdej roboty
zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inżyniera.
Instalacje objęte niniejszą ST wymagają oceny jakości wykonanych i zgłoszonych do odbioru prac oraz
potwierdzenia:
o zgodności instalacji z techniczną dokumentację powykonawczą (z projektem oraz zmianami,
jeśli były wprowadzone), w tym zgodności liczby zainstalowanych urządzeń z przedstawionym
obmiarem,
o sprawności wszystkich urządzeń oraz ich jakości,
o zgodności parametrów funkcjonalnych systemów z założeniami projektowymi,
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o przeszkolenia operatorów oraz użytkowników systemów (notatki lub protokoły szkoleń oraz
instrukcje obsługi),
o legalności wprowadzonych do użytku oprogramowań (licencje użytkownika)
W trakcie odbioru końcowego systemy powinny zostać poddane testom, a ich wyniki (w formie
wydruków) załączone do protokołu odbioru końcowego.
Przedstawione do odbioru instalacje teletechniczne należy uznać za wykonany zgodnie
z wymaganiami normy, jeżeli sprawdzenia i pomiary dały dodatni wynik. Przy ocenie ujemnej, powinny
być usunięte wszystkie usterki. Następnie roboty powinny być ponownie zgłoszone do odbioru.
7

OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Obmiaru robót
należy dokonać w oparciu o Dokumentację Projektową i ewentualne dodatkowe ustalenia wynikłe w
czasie budowy, akceptowane przez Inwestora (protokół konieczności).
Jednostką obmiaru dla wykonania:
o montażu konsol jest 1 kpl.
o montażu urządzeń, montażu latarń, montażu ekranów, montażu przycisków zgłoszeniowych,
montażu sygnalizatorów akustycznych,

montażu

sensorów detekcyjnych,

montażu

fundamentów betonowych, montażu konstrukcji wsporczych, montażu masztów i słupów,
demontażu konstrukcji jest 1 szt.
o wciągania oprzewodowania, układania kabli, budowy kanalizacji kablowej (rury ochronne),
przepustów kablowych jest 1m.
o badania linii kablowej jest 1 odc.
Obmiar robót polega na sprawdzeniu wykonania wszystkich elementów sygnalizacji świetlnej, po
skontrolowaniu poprawności jej działania na całym obiekcie.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodne z Kontraktem, w
jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót.
Obmiar robót dokonuje Inspektor Nadzoru po pisemnym powiadomieniu przez Wykonawcę o zakresie
obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą
wpisane do Księgi Obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie
indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich
Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych
robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz
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Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę
i Inspektora Nadzoru.
8

ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się za
wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i wymaganiami Inwestora,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
o wykopy pod fundamenty, kanalizację kablową
o wykonanie fundamentów
o ułożenie kanalizacji kablowej w wykopach
o uziomy – przed ich zasypaniem

8.2 Dokumenty do odbioru końcowego robót
Przy przekazywaniu wykonanych robót Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu:
o dokumentację projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami powykonawczymi,
o geodezyjną dokumentację powykonawczą,
o protokoły z dokonanych badań instalacji elektrycznej i pomiarów,
o wymagane atesty, certyfikaty lub oświadczenia o zgodności z normą,
o protokoły odbioru robót zanikających i częściowych,
o certyfikaty, aprobaty techniczne oraz deklaracje zgodności
o protokoły odbioru spisane z Użytkownikiem systemu
9

PODSTAWY PŁATNOŚCI
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem, oceną jakości użytych materiałów i wykonanych
robót na podstawie wyników pomiarów i badań kontrolnych. Cena wykonania robót obejmuje wszystkie
prace niezbędne do poprawnego funkcjonowania sygnalizacji świetlnej, między innymi:
o roboty przygotowawcze,
o wyznaczenie robót w terenie,
o dostarczenie materiałów i narzędzi na stanowisko,
o wykopy pod fundamenty słupów/masztów, kanalizację kablową, urządzenia elektryczne itp.
o demontaż urządzeń zgodnie z Dokumentacją Projektową
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o zabudowę fundamentów, kanalizacji kablowej, konstrukcji, urządzeń elektrycznych
o dostarczenie i zamontowanie urządzeń sygnalizacji świetlnej,
o wykonanie robót montażowych, pomiarów, uruchomienie systemu
o wykonanie linii zasilających, sygnalizacyjnych,
o zasypanie kabli w kanalizacji, zagęszczenie gruntu oraz rozplantowanie i odwiezienie
nadmiaru gruntu,
o przeprowadzenie prób i pomiarów, w celu sprawdzenia działania sygnalizacji,
o wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli przez upoważnioną jednostkę geodezyjną,
o konserwacja urządzeń do chwili przekazania sygnalizacji Zamawiającemu,
o wykonywanie napraw gwarancyjnych.
Cena budowy kanalizacji kablowej obejmuje:
o roboty pomocnicze i przygotowawcze,
o wytyczenie trasy projektowanej linii,
o wykonanie wykopu,
o ułożenie rury,
o wprowadzenie rury do studni i uszczelnienie otworu wprowadzającego rurę,
o sprawdzenie szczelności i drożności rury,
o zinwentaryzowanie ułożonej rury,
o zasypanie wykopu,
o uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.
Cena montażu masztu sygnalizacji świetlnej obejmuje:
o roboty pomocnicze i przygotowawcze,
o wykonanie wykopu pod fundament,
o przygotowanie podłoża,
o ustawienie fundamentu prefabrykowanego,
o wprowadzenie rury do fundamentu,
o zasypanie wykopu,
o ustawienie masztu w fundamencie prefabrykowanym,
o zakontrowanie i uszczelnienie masztu w rurze fundamentowej,
o doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
Cena montażu sygnalizatora na maszcie lub słupie obejmuje:
o roboty pomocnicze i przygotowawcze,
o montaż konsol sygnalizatora do masztu,
o montaż sygnalizatora,
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o wciągnięcie kabla do masztu lub słupa,
o pomiar rezystancji izolacji kabla,
o podłączenie kabla sygnałowego w latarni i wnęce masztu lub słupa.
Cena montażu przycisku pieszego na maszcie lub słupie obejmuje:
o roboty pomocnicze i przygotowawcze,
o montaż przycisku pieszego na maszcie lub słupie,
o wciągnięcie kabla do masztu lub słupa,
o pomiar rezystancji izolacji kabla,
o podłączenie kabla sygnałowego w przycisku i wnęce masztu lub słupa.
Cena montażu sensora detekcji wysięgniku słupie obejmuje:
o roboty pomocnicze i przygotowawcze,
o montaż konstrukcji wsporczej sensora,
o montaż sensora do konstrukcji wsporczej,
o wciągnięcie kabli do słupa,
o pomiar rezystancji izolacji kabli,
o podłączenie kabli w latarni i wnęce słupa lub sterowniku
Cena wciągnięcia kabla sygnałowego w kanalizacje kablową obejmuje:
o roboty pomocnicze i przygotowawcze,
o wciągnięcie kabla w kanalizację kablową,
o pomiar rezystancji izolacji kabla,
o ułożenie kabla na wsporniku kablowym w studni kablowej,
o założenie oznacznika na końcu kabla w sterowniku,
o podłączenie końców kabla sygnałowego we wnęce masztu lub słupa i sterownika.
Cena zaprogramowania sterownika obejmuje:
o dokładne zapoznanie się z dokumentacją projektową,
o opracowanie materiałów i zaprogramowanie sterownika,
o wykonanie dokumentacji oprogramowania sterownika.
Cena uruchomienia sygnalizacji obejmuje:
o sprawdzenie podłączenia przewodów sygnałowych,
o sprawdzenie poprawności działania urządzeń detekcyjnych,
o sprawdzenie poprawności wyświetlania świateł na sygnalizatorach,
o przeprowadzenie prób rozruchowych i sporządzenie protokółu.
Ceny te będą pełnym wynagrodzeniem za dostarczenie i ułożenie wszystkich materiałów użytych do
budowy sygnalizacji świetlnej oraz robociznę, sprzęt i wszystkie inne czynności niezbędne do należytego
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wykonania robót. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Uzgodniona cena jednostkowa
zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza
możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową za
wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach umownych. Ilość jednostek obmiarowych zgodnie z
dokumentacją projektową i przedmiarem robót.

10

PRZEPISY, NORMY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
Wykaz ważniejszych przepisów, norm i dokumentów:
o PN-76/E-90401 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych w powłoce
polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV .
o PN-76/E-90403 Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce
polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV .
o PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne . Projektowanie i badania
o PN-71/E-05160 Rozdzielnie prefabrykowane niskonapięciowe. Ogólne wymagania i badania
o PN-EN 12368 Urządzenia do sterowania ruchem drogowym
o PN-EN 12675 Kontrolery sygnalizatorów
o HD368 Systemy sygnalizacyjne ruchu drogowego
o PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Przepisy budowy.
o N SEP E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
o PN-55/E-05021 Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczenie obciążalności przewodów i
kabli
o PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania .
o PN-80/B-03322 Fundamenty konstrukcji wsporczych . Obliczenia statyczne i projektowanie.
o PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
o PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane .
o PN-88/B-32250 Materiały budowlane . Woda do betonowania i zapraw .
o PN-86/O-79100 Opakowania transportowe. Odporność na narażenia mechaniczne.
Wymagania i badania .
o PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe .Obliczenia statyczne i projektowanie .
o PN-80/C-89205 Rury z nieplastykowanego polichlorku winylu .
o PN-80/C-89203 Kształtki z nieplastykowanego polichlorku winylu .
o BN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

o BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu .
o BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ogólne wymagania i badania
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o PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo do nawierzchni drogowych. Piasek
o PN-88/B-06250 Beton zwykły.
o BN-73/8984-01 Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary .
o BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i wymiary .
o PN-91/E-05009/41 Zabezpieczenie przeciwpora9eniowe. Szybkie wyłączanie zasilania.
o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach”
o Instrukcja o drogowej sygnalizacji świetlnej. Załącznik nr 2 do zarządzenia Ministrów
Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw wewnętrznych z dnia 6 czerwca 1990 r. (poz.
184).
o Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. Warszawa 1980 r.
o Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montażowych i
rozbiórkowych. Dz. U. nr 13 z dnia 10. 04.1972 r.
o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montażowych — Cześć V.
Instalacje elektryczne, 1973 r
o Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim

powinny

odpowiadać

urządzenia

elektroenergetyczne

w

zakresie

ochrony

przeciwporażeniowej. Dz.U.nr81 zdnia26.11.1990r.
o Instrukcja zabezpieczeń przed korozja konstrukcji betonowych nr 240 wydana przez ITB w
1982 r
o Ustawa Prawo Budowlane (DZ.U. Z 1994 r. Nr 89, poz. 414, z późn. zm.).
o Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, z
późn. zm.).
o Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 1985, Nr 14, poz. 60, z późn. zm.).
o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 219,
poz. 1864).
o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno–użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).
o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
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1. Wstęp
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu w związku z zmianą
stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu Dąbrowskiego – Św. Wawrzyńca - Polska w Poznaniu.
1.2. Zakres stosowania STWORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu
projektowanych:
− słupku przeszkodowego U-5b,
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Wyroby prefabrykowane - Wyroby, które łączy się z powierzchnią drogi przez klejenie,
wtapianie, wbudowanie lub w inny sposób. Zalicza się do nich punktowe elementy odblaskowe,
słupki oraz separatory.
1.4.2. Słupek przeszkodowy U-5b – element zgodny z [13] zał.4,
1.4.4. Sztuczny azyl drogowy – prefabrykowany element z tworzywa sztucznego połączony
trwale z nawierzchnią jezdni. Służy do oddzielenia użytkowników ruchu i jako podstawa do
montowania konstrukcji wsporczych znaków drogowych.
1.4.5. Punktowe elementy odblaskowe - urządzenia prowadzenia poziomego, o różnym kształcie,
wielkości i wysokości oraz rodzaju i liczbie zastosowanych odbłyśników, które odbijają padające z
boku oświetlenie w celu ostrzegania, prowadzenia i informowania użytkowników drogi. Punktowy
element odblaskowy może składać się z jednej lub kilku integralnie związanych ze sobą części,
może być przyklejony, zakotwiczony lub wbudowany w nawierzchnie drogi. Część odblaskowa
może być jedno lub dwukierunkowa, może się zginać lub nie. Element ten może być typu stałego
(P) lub tymczasowego (T).
1.4.6. Kulki szklane - wyrób w postaci przezroczystych, kulistych cząstek szklanych do
posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na oznakowanie wykonane w stanie ciekłym, w celu
uzyskania widzialności oznakowania w nocy przez odbicie powrotne padającej wiązki światła
pojazdu w kierunku kierowcy. Kulki szklane są także składnikami wyrobów grubowarstwowych.
1.4.7. Kruszywo przeciwpoślizgowe – twarde ziarna pochodzenia naturalnego lub sztucznego
stosowane do zapewnienia własności przeciwpoślizgowych poziomym oznakowaniom dróg,
stosowane samo lub w mieszaninie z kulkami szklanymi.
1.4.8. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
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2. Wyroby budowlane
2.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB
D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.2. Słupek przeszkodowy U-5b
Słupki powinny być wykonane z tworzywa sztucznego.
Wysokość słupków winna wynieść 0,9 do 1,2m ponad poziom nawierzchni. Średnica zewnętrzna
minimalnie 120mm. Barwa słupków winna być żółta.
Słupek przystosowany do umocowania do nawierzchni chodnika powinien mieć odpowiednią
konstrukcję mocującą zaakceptowaną przez Inżyniera.
Słupek winien mieć wzdłuż osi pionowej otwór umożliwiający nałożenie, zamocowanie, lub
połączenie z stalowym słupkiem o średnicy do 75mm, umożliwiającego montaż znaków i
tabliczek drogowych.

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzęt do ustawiania urządzeń bezpieczeństwa ruchu
Wykonawca przystępujący do ustawiania urządzeń bezpieczeństwa ruchu powinien wykazać
się możliwością korzystania z następującego sprzętu, w zależności od sposobu mocowania
słupków:
- wiertnic do wykonywania dołów pod słupki, lub wiertnic do wykonywania otworów do
zakotwień słupków,
- wiertnic do wykonywania otworów pod kotwy elementów przytwierdzanych do
nawierzchni,
- narzędzi do wykonywania frezowania w przypadku montażu elementów zatopionych w
nawierzchni,
- drobnego sprzętu pomocniczego do montażu,
- sprzętu do załadunku i wyładunku.

4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu
„Wymagania ogólne”.

podano

w

STWiORB

D-M.00.00.00

4.2. Transport
Transport elementów bezpieczeństwa ruchu może być dokonany dowolnym środkiem transportu,
w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.
Elementy mocujące należy przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed korozją i
uszkodzeniami mechanicznymi.
Drobne wyroby, jak folie samoprzylepne, elementy odblaskowe, farby itd. należy przewozić w
warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniem.
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5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Ustawienie słupków
5.2.1. Wykonanie wykopów pod słupki
Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć lokalizację słupka na podstawie projektu, przy
uwzględnieniu postanowień „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury ” [12].
Doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie co najmniej o 10 do 20 cm większe od
wymiarów słupka, a głębokość co najmniej 50cm. Doły pod słupki mocowane na nawierzchni
należy dostosować do konstrukcji mocującej słupki.
Doły można wykonywać ręcznie, wiertnicą lub innym sposobem zaakceptowanym przez
Inżyniera.
5.2.2. Osadzenie słupków
Osadzenie dostarczonych gotowych słupków w wykonanych uprzednio otworach (dołach)
powinno uwzględniać:
− właściwe ustawienie słupka, zgodne z postanowieniami „Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury”[12],
− zachowanie ściśle pionowej pozycji słupka,
− wypełnienie otworu gruntem, przy czym wskaźnik zagęszczenia nie powinien być mniejszy
niż 0,95 według normalnej metody Proctora,
− słupki umieszcza się tak, aby po zamontowaniu wszystkich elementów związanych z
słupkiem zachowana była odległości 0,50 m od najbardziej skrajnego elementu do
krawędzi jezdni,
5.3. Ustawienie pozostałych elementów bezpieczeństwa ruchu
5.3.1. Wykonanie otworów pod kotwy elementów bezpieczeństwa ruchu
Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć lokalizację elementu bezpieczeństwa ruchu na
podstawie projektu, przy uwzględnieniu postanowień „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury ”
[12].
Otwory pod kotwy elementów bezpieczeństwa ruchu powinny mieć wymiary w płaszczyźnie
poziomej i pionowej zgodne z zaleceniami producenta wyrobu. Otwory pod kotwy należy
dostosować do konstrukcji mocującej elementu bezpieczeństwa ruchu.
Otwory można wykonywać ręcznie, wiertnicą lub innym sposobem zaakceptowanym przez
Inżyniera.
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6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi znaki CE lub
budowlany wyrobów z informacjami potwierdzającymi spełnienie wymagań zapisanych w pkt 2.
6.3. Badania w czasie wykonywania robót
6.3.1. Badania w czasie wykonywania robót
Wszystkie wyroby dostarczone do wykonania robót powinny być sprawdzone w zakresie
powierzchni wyrobu i jego wymiarów, odpowiadających ustaleniom punktu 2, w liczbie od 5 do
10 badań z wybranych losowo elementów w każdej dostarczanej partii wyrobów liczącej do 1000
elementów.
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót
W czasie wykonywania robót należy zbadać:
− zgodność ustawienia słupka lub znaku z „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury [12]” w
zakresie lokalizacji wzdłuż drogi i w jej przekroju poprzecznym,
− zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów zgodnie z punktami 2 i 5,
− prawidłowość osadzenia słupków w dołach lub na powierzchniach chodników, zgodnie z
punktem 5.

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 obmiarowa
Jednostką obmiarową ustawienia elementów bezpieczeństwa ruchu jest szt. (sztuka).

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z projem, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania
ogólne”.
Cena montażu elementu bezpieczeństwa ruchu obejmuje:
− prace pomiarowe przy lokalizacji elementu bezpieczeństwa ruchu,
− roboty przygotowawcze,
− zakup gotowych kompletnych wyrobów lub z własnym uzupełnieniem malowania,
przyklejenia folii itp.,
− dostarczenie wyrobów na miejsce wykonania,
− wykonanie dołów lub otworów,
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− montaż elementu bezpieczeństwa ruchu,
− przeprowadzenie badań kontrolnych, wymaganych w Specyfikacji Technicznej,
− oznakowanie robót,
− uporządkowanie terenu robót.

10. Przepisy związane
1. PN-EN 12899-3
2. PN-H-74219
3. PN-H-74220

Słupki prowadzące i urządzenia odblaskowe
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania
Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego
zastosowania
4. PN-H-82200
Cynk
5. PN-H-84023-07
Stal określonego zastosowania. Stal na rury
6. PN-H-92125
Stal. Blachy i taśmy ocynkowane
7. PN-H-92325
Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana
8. PN-M-82006
Podkładki okrągłe dokładne
9. PN-M-82054-03
Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów
10. PN-M-82054-09
Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne nakrętek
11. PN-EN 45014
Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez
dostawców.
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2010 w sprawie szczegółowych warunków
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i
warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U nr65 poz 411)
13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U nr 220 poz 2181)
14. Katalog powtarzalnych elementów drogowych. CBPBDiM „Transprojekt”, Warszawa, 19791982.
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