
SPECYFIKACJE

 OBIEKT:  Budowa ścieżki rowerowej biegnącej trasą   zlikwidowanej kolejki           

                       wąskotorowej od granicy gmin Gościno - Karlino przez Pobłocie

                       Wielkie, Karścino, Lubiechowo do miejscowości Karlino. Teren  

                       gminy  Karlino. Działki nr 24/1 obr. Pobłocie Wielkie, dz. nr 147/1  

                       I 147/2 obr. Karścino, dz. nr 210 i 86 obr. Lubiechowo, dz. nr 2/1 i 

                       2/2  obr. 002 Karlino.
                                                                                                                  

      TEMAT:  Ścieżka rowerowa od granicy gmin Gościno - Karlino  

                          km 0+000 do miejscowości Karlino  km 11+157,82.  

                                                                   

      INWESTOR:  Gmina  Karlino

                              ul. Plac Jana II 6

                              78-230 Karlino

      OPRACOWANIE:

                               Arkadiusz Bakalarski

Karlino  Grudzień 2010r
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SPIS TREŚCI

 1. D – M -  00.00.00.  Wymagania  ogólne (dla robót drogowych i mostowych)

 2. D – 01.01.01.  Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

 3. D - 01.02.01.   Usunięcie drzew i krzewów

 4. D - 02.01.01   Wykonanie wykopów

 5. D - 02.03.01   Zasypanie wykopów i formowanie nasypów

 6. D - 04.04.01. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  frakcji  

                          0/31,5mm

 7. D - 05.03.05/a  Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca gr. 4cm

 8. D - 05.03.05/b Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych -warstwa ścieralna gr. 3cm

 9. D – 05.03.07.  Nawierzchnia z asfaltu lanego

10. D - 07.02.01  Oznakowanie pionowe (znaki drogowe)

11. D - 07.01.01  Oznakowanie poziome 

12. D - 10.01.01  Mury oporowe ( murki przeszkodowe z kamienia )

13. D–07.06.02.  Urządzenia zabezpieczające ruch (balustrady ochronne)

14. D-10.06.01.   Parkingi i zatoki (miejsca postojowe)
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Kod CPV: 45.00.00.00-7 (roboty budowlane)
45.11.12.00-0 (roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne)
45.23.31.62-2 (roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych)

                                                                                                                                                
ST.  D-M. 00.00.00.  Wymagania  ogólne  (dla robót drogowych i mostowych)

1.  Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.1.1. Specyfikacja Techniczna D-M.00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań 
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót 
związanych z budową ścieżki rowerowej od granicy gmin Gościno-Karlino km 0+000 przez Pobłocie 
Wielkie, Karścino, Lubiechowo do miejscowości Karlino, km 11+157,82 - teren gminy Karlino.

1.2. Zakres stosowania ST
 
1.2.1. Jako  część dokumentów przetargowych Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i 
rozumieć w zlecaniu i wykonywaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi.

D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
D.01.02.01. Usunięcie drzew i krzewów
D.02.01.01. Wykonanie wykopów
D.02.03.01. Zasypanie wykopów i formowanie nasypów
D.04.04.01                    Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego zagęszczonego mechanicznie

frakcji 0/31,5mm

D.05.03.05/a Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych – warstwa wiążąca gr. 4cm
D.05.03.05/b Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych – warstwa ścieralna gr. 3cm
D.05.03.07. Nawierzchnia z asfaltu lanego

D.07.02.01. Oznakowanie pionowe

D.07.01.01. Oznakowanie poziome

D.10.01.01. Murki oporowe ( murki przeszkodowe z kamienia )

Urządzenia zabezpieczające ruch (balustrady ochronne)

D.10.06.01. Parkingi i zatoki (miejsca postojowe)

1.4. Określenia podstawowe

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco:

1.4.1. Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu.

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

1.4.3. 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.
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1.4.4. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
1.4.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.6. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i 
pasami dzielącymi jezdnie.

1.4.7. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
1.4.8. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na 
podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu kołowego, pieszego.

1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 
rowów.

1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni.

1.4.11. Księga Obmiaru - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący 
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i we. 
dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez osobę pełniącą 
obowiązki nadzoru ze strony Zamawiającego, zwaną dalej  „Inżynierem”.

1.4.12. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót.

1.4.13. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacja 
projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.

1.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładani 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.

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 do ruchu na 
podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicze - górna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża, Może 
zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.

1.4.15. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w 
osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.16. Obiekt mostowy - most, wiadukt , estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust,

1.4.17. 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.

1.4.18. 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.

4



1.4.19. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, 
umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca 
jednocześnie do bocznego poparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.20. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.

1.4.21. Polecenie Inżyniera - wszelki polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.22. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej.

1.4.23. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. może składać się z pełnej ściany, słupów 
lub innych form konstrukcyjnych np. skrzyń , komór.

1.4.24. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.22. Szerokość całkowita obiektu (mostu) - odległość między zewnętrznymi krawędziami 
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość 
konstrukcyjną ustroju niosącego.

1.4.23. 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.

1.4.24. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej 
ich wykonania.

1.5. Ogólne  wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiający w terminie określonym w Klauzuli 21 Danych Kontraktowych przekaże 
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizację , Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru robót , po dwa egzemplarze 
Dokumentacji Projektowej  i  Specyfikacji Technicznej.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentację stanowią :
Projekt  Budowlany (będący  podstawą do wydania pozwolenia na  rozbiórkę i budowę )
Projekt Techniczny

Projekt Techniczny zawiera:
• Rysunki techniczne  
• Opis techniczny  
• Przedmiar robót
• Ślepy kosztorys
• Tabelę elementów rozliczeniowych

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Dokumentacja Projektowa , Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jedną z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następującej 
kolejności ich ważności:
1) Specyfikacje Techniczne,
2) Dokumentacja Projektowa.
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek.
W przypadku rozbieżności obu wymiarów ważniejszy jest wymiar w postaci liczby od odczytu ze skali 
rysunków.
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 80roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w 
okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z 
odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt 
organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwać wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp.,. 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera.

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.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
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.

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelki materiały i urządzenia 
używane do robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez Inżyniera.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru końcowego.

Jeśli Wykonawca w jakikolwiek sposób zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
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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.

2. Materiały

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych od robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w 
czasie postępu robót.

Na wszelkie materiały zastosowane przy budowie mostu Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić aktualną aprobatę IBDiM , względnie deklarację zgodności z Polską Normą. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 
i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
źródła.

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane 
w celu sprawdzenia ich właściwości. wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót , niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inżyniera. Każdy rodzaj robót , w którym znajdują się nie zbadane i 
nie zaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem 
i niezapłaceniem.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli Dokumentacja lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 
3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badać 
prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inżyniera.

3. Sprzęt
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakości wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, 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 w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

4. Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót , za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt.

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.

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, ST 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,
• bhp
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
6.2. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST.
6.3. Pobieranie próbek.

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych  metod pobieranie 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

6.4. Badanie i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku , gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 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. Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.
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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 materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń

Przed wykonanie badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi  w ST.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stany 
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,  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 Inżyniera,
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających  zakryciu, częściowych i 
końcowych   odbiorów robót,
• 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 materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem kto je przeprowadzał,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu robót

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się.
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Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia 
stanowiska.

(2) Księga Obmiaru

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Wycenionym Ślepym Kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności z PN, atesty materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości.
Dokumenty  te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępniane na każde życzenie 
Inżyniera.

(4) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) -(3) następujące dokumenty:
a) protokoły przekazania Terenu Budowy
b) protokoły odbioru robót,
   protokoły z narad i ustaleń

(5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Ślepym Kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie odmierzonych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie 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 w celu dokonania płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inżyniera.

8. Odbiór robót
8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi końcowemu
d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inżynier.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
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jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inżyniera.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową , ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowemu robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

8.4. Odbiór końcowy robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera.

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
pkcie 8.5.
Odbioru końcowego robót dokona komisja  wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją Projektową i ST.
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja 
przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego.

Przy odbiorze końcowym obowiązuje Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru robót drogowych i 
mostowych realizowanych na drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich z 1989r. wraz z 
późniejszymi zmianami, która jest znana Wykonawcy lub z którą zapoznał się przed podpisaniem 
umowy.

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót

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:
Dokumentacją Projektową z naniesionymi zmianami,
Specyfikacje Techniczne,
Uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i 
udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
recepty i ustalenia technologiczne,
Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru,
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,
atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 
do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,
sprawozdanie techniczne,
dokumentacja powykonawcza - 2 kpl 
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza urządzeń podziemnych przed ich zakryciem.
powykonawcza dokumentacja geodezyjno-kartograficzna z wniesionymi  zmianami na mapie 
zasadniczej do projektowania
kopia mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w 3 egzemplarzach
zestawienie ilości i wartości wykonanych robót wg wzoru kosztorysu ofertowego
inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
zakres i lokalizację wykonywanych robót
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wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego,
uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
datę rozpoczęcia i zakończenia robót.

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.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowej lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.6. Odbiór ostateczny
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru końcowego.
Przy odbiorze końcowym obowiązuje Instrukcja DP-T-14 o dokonywaniu odbioru robót drogowych i 
mostowych realizowanych na drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich z 1989 r. wraz z 
późniejszymi zmianami.

9. Podstawa ustalenia ceny.  
9.1. Ustalenia ogólne.

Podstawą ustalenia ceny jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Ślepego Kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie elementy składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w pkt. 9 ST w Dokumentacji Projektowej.

Cena jednostkowa powinna obejmować:
- robociznę bezpośrednią,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren 
Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru , koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie 
energii i wody itp.,), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na 
rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy,
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9.2. Zaplecze Zamawiającego.
9.2.1. Wymagania dotyczące Zaplecza Zamawiającego:

- po zakończeniu Kontraktu staną się własnością Zamawiającego i zostaną protokolarnie 
przekazane przez Wykonawcę w pełnej sprawności technicznej.

10. Przepisy  związane
- Instrukcja SPT-14 o dokonaniu odbioru robót drogowych i mostowych realizowanych na 
drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich - warszawa 1993 r.
- Zarządzenie GDDP nr 4 z dnia 6 marca 1993 r - Wytyczne zlecania robót, usług i dostaw w 
drodze przetargu.
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D-01.01.01. - Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

 1. Wstęp

 1.1.Przedmiot OST

 Przedmiotem niniejszej  specyfikacji i technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z budową ścieżki rowerowej od granicy gmin Gościno-Karlino km 0+000 
przez Pobłocie Wielkie, Karścino, Lubiechowo do miejscowości Karlino, km 11+157,82. Teren gminy 
Karlino.
 
 1.2. Zakres stosowania ST

 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania dokumentów 
przetargowych i kontraktowych wymienionych w punkcie 1.1.

 1.3. Zakres robót objętych ST

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót  związanych 
z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy 
drogowej oraz położenia obiektów inżynierskich.
• długość odcinków pomiarowych  -  0,01 km

 1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

 W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 
wchodzą:
 a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów 
wysokościowych,
 b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
 c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
 d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
 e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 
sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.

 1.3.2. Wyznaczenie obiektów mostowych

 Wyznaczenie obiektów mostowych obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktów 
wysokościowych, zastabilizowanie ich w sposób trwały, ochronę ich przed  zniszczeniem, 
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie 
usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty).

 1.4. Określenia podstawowe

 1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i 
końcowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostałe określenia Podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
Polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 , ,Wymagania ogólne"
pkt.1.4.

1.5. Wymagania dotyczące robót
Wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" 

pkt. 1.5.

2. Materiały

2.1. Wymagania dotyczące materiałów
Wymagania dotyczące materiałów, ich Pozyskiwania i składowania podano w OST 

D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiałów
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Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 
prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie załamania trasy, 
powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długości od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od  0,05 do 
0.08m i długości około 0,30m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe 
średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m.

"Świadki" powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.

3. Sprzęt

3.1. Sprzęt pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący 
sprzęt:
- teodolity lub tachimetry, 
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- łaty,
- taśmy stalowe, szpilki.

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien 
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

 4. Transport

 4.1. Transport sprzętu i materiałów

 Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu.

 5. Wykonanie robót

 5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych
 Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 

1 do 7).
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane 

zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.
 W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien

 przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.
 Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 

uprawnienia.
 Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w 

wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych.
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 

zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu 
istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej , to powinien powiadomić o 
tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem 
odpowiedniej decyzji przez Inżyniera.

 Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera.

 Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być 
zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie 
tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być  zaakceptowane przez Inżyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń 
w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone 
przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 
prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych
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Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane sposób trwały, 
przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, 
położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na 
odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m.

Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi 
trasy drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim.

Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim 
powinna wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio 
zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji.

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy 
drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na 
stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze 
należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w 
gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera.

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych.

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.

5.3. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane 

geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo 
innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej.

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w 
odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50metrów.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji 
projektowej nie może być większe niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla 
pozostałych dróg. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w 
stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji i projektowej.

 Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt. 2.2. 
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót  zastąpi je 

odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót.

 5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych

 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów 
na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w 
miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach 
zaakceptowanych przez Inżyniera.

 Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub 
wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz 
wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do 
ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej.  Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać 
odstępowi kolejnych przekrojów  poprzecznych.

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o 
kształcie zgodnym z dokumentacją projektową.
 
5.5. Wyznaczenie położenia obiektów mostowych

 Dla każdego z obiektów mostowych należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez:
 a) wytyczenie osi obiektu,
 b) wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu, w szczególności  przyczółków i 
filarów mostów i wiaduktów.

 W przypadku mostów i wiaduktów dokumentacja projektowa powinna zawierać opis 
odpowiedniej osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektów.

 Położenie obiektu w planie należy określić z dokładnością określoną w punkcie 5.4.

 6. Kontrola jakości robót.

6.1. Kontrola jakości prac pomiarowych
 Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 

wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych 
GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.
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7. Obmiar robót.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 
Obmiar robót związanych z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót mostowych.

8. Odbiór robót.
8.1. Sposób odbioru robót

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i 
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada Inżynierowi.

9. Podstawa płatności.
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robót obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych  przekrojów,
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 
ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Płatność robót związanych z wyznaczeniem obiektów mostowych jest ujęta w koszcie robót 
mostowych.
1 0. Przepisy związane.
1 . Instrukcja techniczna 0- 1 . Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 
Warszawa 1979.
3. Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979,
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983
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D-01.02.01. Usunięcie drzew i krzewów

1. Wstęp

 1.1.Przedmiot ST
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót  związanych z usunięciem drzew i krzaków.

 1.2. Zakres stosowania 

  Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji i robót na drogach krajowych i wojewódzkich.

1.3. Zakres robót objętych 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót  związanych z 
usunięciem drzew i krzaków, wykonywanych w ramach robót  przygotowawczych.

1.4. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 1.4.

 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.

 2. Materiały

 Nie występują.

 3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 3.

 3.2. Sprzęt  do usuwania drzew i krzaków.

 Do wykonywania robót  związanych z usunięciem drzew i krzaków należy stosować:
 - piły mechaniczne,
 - specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego,
- spycharki,
- koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 4.

4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym.
Pnie przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny 

być transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzeń.

5. Wykonanie robót .
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków
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Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew 
i krzaków, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów 
oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu.

Teren pod budowę drogi w pasie robót  ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach 
wskazanych w dokumentacji i projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i krzaków .

Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzaków powinna być uzyskana przez 
Zamawiającego.

Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać w tzw. sezonie 
rębnym, ustalonym przez Inżyniera.

W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w 
nasypy, teren należy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, aby zawartość 
części organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczała 2 %.

W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały się na 
głębokości do 60 cm poniżej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjątkiem przypadków 
podanych w punkcie 5.3.

Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być 
przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, 
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt 
Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez  odpowiednie władze.

 5.3. Usunięcie drzew i krzaków.

 Pnie drzew i krzaków znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być  wykarczowane, za 
wyjątkiem następujących przypadków:
 a) w obrębie nasypów - jeżeli średnica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejąca rzędna terenu  w tym 
miejscu znajduje się co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony  drogi albo powierzchni 
skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny być ścięte nie wyżej niż 10cm ponad 
powierzchnią terenu. Powyższe odstępstwo od ogólnej  zasady, wymagającej karczowania pni, nie ma 
zastosowania, jeżeli przewidziano  stopniowanie powierzchni terenu pod podstawę nasypu,
 b) w obrębie wyokrąglenia skarpy wykopu przecinającego się z terenem. W tym przypadku  pnie 
powinny być ścięte równo z powierzchnią skarpy albo poniżej jej poziomu,  

Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem 
przydatnym do budowy nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w  ST 
D-02.00.00 "Roboty ziemne".

 Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć  przed 
gromadzeniem się w nich wody.

 Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa  przedstawiające 
wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w czasie 
robót.

 Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być  wykopane z 
dużą ostrożnością, w sposób który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a następnie zasadzone w 
odpowiednim gruncie.

 5.4. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności.

 Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z  ustaleniami 
SST lub wskazaniami Inżyniera.

 Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego 
sprzętu, to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne 
pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy.

 Jeżeli dopuszczono spalanie roślinności usuniętej w czasie robot  przygotowawczych 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów 
bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów.

 Zaleca się stosowanie technologii, umożliwiających intensywne spalanie, z powstawaniem 
małej ilości dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym 
dopływem powietrza. Po zakończeniu spalania ogień powinien być całkowicie wygaszony, bez 
pozostawienia tlących się części.

 Jeżeli i warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do  odstąpienia od 
spalania lub jego przerwania, a nagromadzony materiał do spalenia stanowi  przeszkodę w 
prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usunąć go w miejsce tymczasowego składowania lub 
w inne miejsce zaakceptowane przez Inżyniera, w którym będzie możliwe dalsze spalanie.

Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeśli 
pozostałości po spaleniu, za zgodą Inżyniera, są zakopywane na terenie budowy, to powinny być one 
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układane w warstwach. Każda warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu. Ostatnia warstwa 
powinna być przykryta warstwą gruntu o grubości co najmniej 30 cm i powinna być odpowiednio 
wyrównana i zagęszczona. Pozostałości po spaleniu nie mogą być zakopywane pod rowami 
odwadniającymi ani pod jakimkolwiek obszarami, na których odbywa się przepływ wód 
powierzchniowych.

6. Kontrola jakości robót

6.1 . Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 6.

6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków.

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, 
wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno 
spełniać odpowiednie wymagania określone w ST D-02.00.00 "Roboty ziemne".

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew i krzaków jest:
- dla drzew - sztuka,
- dla krzaków - hektar.

8. Obmiar robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót .

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 8.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po 
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt. 7 
Cena wykonania robót obejmuje:

            - wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków,- wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren 
budowy lub    przerobienie gałęzi na korę drzewną, względnie spalenie na miejscu pozostałości po 
wykarczowaniu,
- zasypanie dołów ,
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

10. Przepisy związane
Nie występują.
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D-02.01.01   Wykonanie wykopów 

 1. Wstęp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z  budową ścieżki rowerowej od granicy gmin Gościno-Karlino km 0+000 
przez Pobłocie Wielkie, Karścino, Lubiechowo do miejscowości Karlino, km 11+157,82. Teren gminy 
Karlino.

1.2. Zakres stosowania ST
          Specyfikacje Techniczne jest stosowana przy opracowaniu dokumentów przetargowych oraz 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1
 
1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia   robót  przy wykonaniu 
wykopu 

 1.4. Określenia podstawowe
 1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych  odpadów 
przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.

 1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i
 i skarpami rowów.
 1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót  ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

 1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m.
 1.4.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m.
 1.4.7. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
 1.4.8. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
 1.4.9. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
 1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się  znacznym i 
długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem.

 1.4.11. grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach,  którego próbki nie 
wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody  destylowanej ; mają 
wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi 
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

 1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót 
drogowych.

 1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem  robót 
drogowych.

 1.4.14. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów  pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów  oraz innych prac związanych z 
trasą drogową.

 1.4.15. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia  gruntu, 
określona wg wzoru: j

 Is = Pd

       Pds

 gdzie:
 Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3),
 Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona 
w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2],  służąca do oceny zagęszczenia gruntu w 
robotach ziemnych, badana zgodnie z  normą BN-77/8931-12 [7], (Mg/m3).
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 1.4.16. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru:

 U= d60

      d10                                                                  
 gdzie :
 d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),
 d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).

 1.4.17. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi  polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne"  pkt. l.4.

 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.

2. Materiały (grunty)

nie dotyczy

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-OO.OO.OO "Wymagania Ogólne" 

pkt 3.

3.2 Sprzęt do robót ziemnych
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu do:
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 
urządzenia do hydromechanizacji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4.

4.2. Transport gruntów
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 

gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. 
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu  (materiału).

5. Wykonanie robót

5.1. Zasady prowadzenia robót

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym
okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania 
skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę 
robót ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym
stopniu przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich 
wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem 
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inżyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. 0 ile Inżynier dopuści czasowe składowanie 
odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra
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powyżej projektowanych rzędnych robót ziemnych.

5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno
spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego
w tablicy 1.

Tablica 1.  Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych
                 robót ziemnych

Minimalna
 wartość Is dla:

Strefa korpusu autostrad i dróg innych dróg
 ekspresowych ruch ciężki

i bardzo ciężki
ruch mniejszy
od ciężkiego

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na głębokość od 20 do 50 cm od 
powierzchni robót ziemnych 1,00 1,00 0,97

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości 
Is, podanych w tablicy 1 .

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez 
bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu 
podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do 
zastosowania środki, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi.

 5.3. Ruch budowlany

 Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy
 gruntu (nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra.

 Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po
 nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie
 sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu.

 Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania
 podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych.

 6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 
specyfikacji określonymi w pkt 5 oraz z dokumentacją projektową.

Szczególną uwagę należy zwrócić na:
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót
Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w punkcie 6 

ST D-O2.Ol.Ol,.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3.
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Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1 Pomiar szerokości korpusu
ziemnego

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą 
lub niwelatorem, w odstępach co 200 m na prostych, w 
punktach głównych łuku, co 100 m na łukach o R > 100 m 
co 50 m na łukach o R < 100 m oraz w miejscach, które 
budzą wątpliwości

2 Pomiar szerokości dna rowów
3 Pomiar rzędnych powierzchni korpusu 

ziemnego
4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar równości powierzchni korpusu
6 Pomiar równości skarp
7 Pomiar spadku podłużnego powierzchni 

korpusu lub dna rowu
Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz w 
punktach wątpliwych

8 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej 
warstwy lecz nie rzadziej niż raz na każde 500 m3 nasypu

6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego
Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o

więcej niż + 1 0 cm.

6.3.3. Szerokość dna rowów
Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej

niż  + 5 cm.

6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego
Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych  o więcej 

niż -3 cm lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp
pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości 

pochylenia wyrażonego tangensem kąta.

6.3.6. Równość korony korpusu
Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 

3 cm.

6.3.7. Równość skarp
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać + 10 cm.  

6.3.8. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar 
niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych 
projektowanych, większych niż -3 cm lub + 1 cm.

6.3.9. Zagęszczenie gruntu
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien być zgodny z 

założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 

specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub 
zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.

 6.5. Kontrola wykonania wykopów
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 Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji  oraz w dokumentacji projektowej 
 W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
 a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,
 b) zapewnienie stateczności skarp,
 c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
 d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),
 e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w punkcie
     5.2.

 7. Obmiar robót

 7.1. 0gólne zasady obmiaru robót

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.OO.OO.OO

 7.2. Jednostka obmiarowa

 Jednostką obmiarową jest m3  (metr sześcienny) wykonanego wykopu.

 8. Odbiór robót

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.OO.OO.OO.
              Odbiory należy dokonać sprawdzając przytoczone w punkcie 6 kryteria oceny

 9. Podstawa płatności

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach I-V kategorii obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie,
  przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,
- zagęszczenie powierzchni wykopu ,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji 
  technicznej,
- rozplantowanie urobku na odkładzie ,
- wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych,
- rekultywację terenu. 

10. Przepisy związane

10.1. Normy
1. PN-B-02480       Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
2. PN-B-0448         grunty budowlane. Badania próbek gruntów
3. PN-B-04493        grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej
4. PN-S-02205        Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5. BN-64/893 1-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
6. BN-64/8931-02    Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia
                               nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
7. BN-77/8931-12    Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
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D-02.03.01   Zasypanie wykopów i formowanie nasypów

1. Wstęp

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z  budową ścieżki rowerowej od granicy gmin Gościno-Karlino km 0+000 
przez Pobłocie Wielkie, Karścino, Lubiechowo do miejscowości Karlino, km 11+157,82. Teren gminy 
Karlino.

1.2. Zakres stosowania ST
          Specyfikacje Techniczne jest stosowana przy opracowaniu dokumentów przetargowych oraz 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1
 
1.3.  Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania koryta wraz z wyproflowaniem 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

    Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 " Wymagania ogólne" pkt 1.5.

2. Materiały

Nie występują.

3. Sprzęt

3.1. Ogó1ne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może dopuścić 
wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym 
prostopadle do kierunku pracy maszyny,
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),
- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.

5.2. Warunki przystąpienia do robót

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża jest 
możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
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5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 
przygotowane.
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach r6wnoległych do osi drogi lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie 
sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów.
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na 
przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być 
zaakceptowany przez Inżyniera.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce 
wskazane przez Inżyniera.
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podloża

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń.
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym 
do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez 
Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w 
ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do 
uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1.
Do profilowania podłoża należy stosować r6wniarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w 
robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania Zagęszczanie podłoża 
należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. 
Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12  [5].

Tablica 1 . Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is)

Strefa korpusu Innych dróg
Ruch ciężki
i bardzo ciężki

Ruch mniejszy
od ciężkiego

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 1,00
Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni podłoża 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 
pierwotny i wt6my moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i 
pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być r6wna wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do + 10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w 
robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 
zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
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Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. 
Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny 
koszt.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości rob6t podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6.

6.2. Badania w czasie robót

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta 
i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2.

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża

Lp Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km
2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg 

ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg
6 Ukształtowanie osi w planie *) j.w.
7 Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej 

niż raz na 600 m2
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża)

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 
niż +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża)

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą 
BN-68/8931-04 [4].
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją ± 0,5%.

6.2.5. Rzędne wysokościowe

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm dla 
autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg.

6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża)

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] nie 
powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1.
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Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to 
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą 
BN-64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2.
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu 
podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża)

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 
wyrównanie i powtórne zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy 
jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru rob6t

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
- załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podłoża,
- zagęszczenie,
- utrzymanie koryta lub podłoża,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy związane

Normy
1 - PN-B-04481 grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-/B-06714- 17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
3. BN-64/8931 -02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 
podłoża przez obciążenie płytą
4. BN-68/8931 -04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
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D-04.04.01. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego  zagęszczanego 
mechanicznie  frakcji  0/31,5mm
                      

1. Wstęp
Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z budową ścieżki rowerowej od granicy gmin Gościno-Karlino km 0+000 
przez Pobłocie Wielkie, Karścino, Lubiechowo do miejscowości Karlino, km 11+157,82. Teren gminy 
Karlino.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana przy opracowywaniu dokumentów przetargowych 

oraz realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia   robót  przy wykonywaniu  w/

w  przepustu i obejmują:

 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm:
    

wraz z towarzyszącymi robotami wyszczególnionymi w p.9 . Płatność - niniejszej ST.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST 

D-M.00.00.00.
Podbudowa -  podbudowa z kamienia granitowego lub bazaltowego. 

     Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny  polegający na odpowiednim zagęszczeniu o 
optymalnej  wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu

1.5. Ogólne wymagania robót
Roboty powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami  technicznymi oraz 

normami. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów zgodnych ze 
szczegółową specyfikacją techniczną oraz zaleceniami Inżyniera.

Ogólne  wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne", 
     Wymagania dla kruszywa podano w tabeli nr 1

          TABELA  NR 1

         Wymagania dla kruszywa łamanego – podbudowa zasadnicza
1 Zawartość ziaren < 0,075 mm  %  2 - 10
2 Zawartość nadziarna % < 5
3 Zawartość ziaren nieforemnych % <35
4 WP po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą I lub II wg 

BN-B-04481 %
30 - 70

5  Ścieralność w bębnie Los Angeles
całkowita po pełnej liczbie obrotów
częściowa po 1/5 liczby obrotów

<35
<30

6 Mrozoodporność – ubytek po 25 cyklach zamrażania % <5
7 Nasiąkliwość % <3
8 Wskaźnik nośności Wnos mieszanki kruszywa % nie 

mniejszy niż przy zagęszczeniu
Js > 1,0
Js > 1,03

80
120

2. Materiały
kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie – uziarnienie kruszywa określono wg normy 
PN-B-06714-15 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego”. Krzywa uziarnienia 
kruszywa 0/31,5 powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na 
rys. nr 1
woda wg PN-B-32250
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3. Sprzęt
Zastosowany sprzęt wymaga akceptacji Inżyniera.

mieszarki do wytwarzania jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej
walce wibracyjne lub statyczne a w miejscach trudno dostępnych, zagęszczarki płytowe, małe walce 
wibracyjne

4. Transport
Transport mieszanki do miejsca jej wbudowania powinien być wykonany przy zastosowaniu 

środków uniemożliwiających:
 - zmianę składu materiału,
- zanieczyszczenie materiału,
 Zastosowany Transport wymaga akceptacji Inżyniera.

 5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00.

Nie należy przystępować do wykonywania podbudowy   przed   odebraniem podłoża pod podbudowę 
przez Inżyniera zakończonym wpisem do dziennika budowy i protokółem odbioru. Wykonywanie 
podbudowy bez powyższego może spowodować konieczność rozebrania elementu   na koszt 
Wykonawcy.
5.2. Recepta laboratoryjna

Wymaga się tyko akceptacji materiału przez Inżyniera budowy. Dla zaakceptowania konieczne 
jest spełnienie wymagań określonych w Tabeli 1 i Rys. nr 1 mieszanki betonowej.
5.3. Grubość warstwy

Maksymalna grubość warstwy zagęszczanej powinna być dostosowana do sprzętu użytego i 
wymaga akceptacji Inżyniera. Przewiduje się grubość całkowicie wykonanej i zagęszczonej 
podbudowy równą 15cm.

5.4. Zagęszczanie
Zagęszczanie warstwy podbudowy należy prowadzić przy użyciu walców gładkich, 

wibracyjnych  , w zestawie zaakceptowanym przez Inżyniera. Zagęszczanie powinno się zacząć od 
niżej położonej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi w stronę wyżej położonej krawędzi. 
Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny być 
natychmiast naprawiane . Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój 
poprzeczny i jednolity wygląd.    

6. Kontrola jakości robót

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

6.2. Kontrola wytwarzania materiałów
 Badania przydatności materiałów polegają na sprawdzeniu parametrów technicznych 
zawartych w atestach z wymaganiami (wynikami badań podstawowych) .
Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić aktualność otrzymanych atestów i przedstawić je nadzorowi 
do akceptacji.

6.3. Kontrola wykonania robót

6.3.1. Pomiar grubości wykonane warstwy podbudowy:
tolerancja  ± 2cm

6.3.2. Pomiary cech geometrycznych:
- spadek  z dokładnością 1cm na długości 3cm
- nierówności max 1cm pod łatą 4m.

6.3.3. Pomiar nośności podbudowy – moduł odkształcenia w 2 punktach po 1 na każdym pasie ruchu 
wg             BN-64/8931-02 „Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia zaw. podatnych 
przez obciążenie płytą”

7. Obmiar
Jednostką obmiaru jest 1 m2  wykonanej podbudowy o projektowanej grubości
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 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M00.00.00.

8. Odbiór  robót
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M00.00.00.

Odbiory należy dokonać sprawdzając przytoczone w punkcie 6 kryteria oceny.

9. Płatność
Cena wykonania robót obejmuje:
- zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania robót,

 - oczyszczenie i ostateczne wyrównanie podłoża wraz z zagęszczeniem
- ułożenie warstw podbudowy i jej zagęszczenie  
- oczyszczenie miejsca pracy
- pomiary  

Cena uwzględnia również odpady i ubytki materiałowe.

Przepisy związane

Wszystkie przepisy związane z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie, badaniami przydatności kruszywa łamanego wg PN-S-06102 „Drogi samochodowe. 
Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie” oraz BN-84/6774-02 „Kruszywa mineralne. 
Kruszywa łamane kamienne do nawierzchni drogowych
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D- 05.03.05/a  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych   -   warstwa 
wiążąca gr. 4 cm

1.Wstęp

1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z budową ścieżki rowerowej od granicy gmin Gościno-Karlino km 0+000 
przez Pobłocie Wielkie, Karścino, Lubiechowo do miejscowości Karlino, km 11+157,82. Teren gminy 
Karlino.

1.2. Zakres robót
    Roboty dotyczą  jezdni   i obejmują wykonanie :
warstwy wiążącej  z mieszanki mineralno-bitumicznej grubości 4 cm 

          o szerokości 2,5m i długości zgodnej z kilometrażem 
 
1.3. Podstawowe określenia

Mieszanka mineralna - mieszanka mineralna otoczona odpowiednią ilością lepiszcza.80
Pozostałe definicje i określenia przyjęto zgodnie z normami materiałowymi  i czynnościowymi 

oraz            PN-87/S-02201.

1.4. Przepisy źródłowe związane 
    Niniejsza SST została opracowana na podstawie :
    - odpowiednich norm materiałowych i czynnościowych
    - Świadectw dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie drogowym oraz wytycznych 
technologicznych opracowanych      i wydanych przez IBDiM
    - wytycznych i zarządzeń GDDP, w tym głównie na "Technologii robót drogowych na lata 1987-90" 
wraz z późniejszymi uzupełnieniami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące   robót
Za jakość stosowanych materiałów wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami 

niniejszych SST odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Do obowiązku Wykonawcy należy 
opracowanie i przedstawienie do aprobaty programu zapewnienia jakości w którym przedstawia się 
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne ,kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z projektem, OST ,SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Nadzór.

2.0. Materiały

2.1. Kruszywo
Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowanych na gorąco stosuje się 

kruszywa łamane , naturalne i naturalne uszlachetnione wg PN-87/B-0100 w proporcjach i o 
parametrach jakościowych zależnych od kategorii ruchu oraz rodzaju warstwy nawierzchni , na jaką 
jest przeznaczona dana mieszanka .Stosowane kruszywa muszą spełniać wymagania zawarte w 
niniejszej  ST.
 
2.2. Dostawy kruszywa
    Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ilościowego i jakościowego odbioru dostaw  oraz 
wykonywania laboratoryjnych badań kontrolnych. Wynik tych badań należy przekazywać w 
określonym trybie Inspektorowi Nadzoru

W umowie z dostawcą (producentem) należy jednoznacznie określić sposób postępowania  w 
przypadku dostawy materiału niezgodnego z wymogami  niniejszego ST.
    Pochodzenie kruszywa i jego jakość powinny być wcześniej zaaprobowane przez  nadzór. 
Wykonawca powinien zaproponować  źródło dostaw kruszywa oraz przedstawić wyniki badań ich 
jakości. Poszczególne grupy ,podgrupy i asortymenty  kruszyw powinny pochodzić z jednego źródła.
     Wielkość i częstotliwość  dostaw powinna  zapewnić możliwość zgromadzenia ,uprzednio 
uzgodnionych z nadzorem, na składowiskach zapasów równych-50% potrzebnych materiałów-przed 
rozpoczęciem robót,.-15 dniowej produkcji  wytwórni-w trakcie robót
     Transport i składowanie kruszywa powinny odbywać się  w warunkach zabezpieczających  je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami  kruszyw lub jego frakcjami.
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2.3.Wypełniacz
        Do mieszanek mineralno-bitumicznych otaczanych na gorąco należy stosować wypełniacz 
wykazujący  właściwości zgodne z następującymi wymaganiami  :

-zawartość ziaren mniejszych od 0,3 mm 100%
-zawartość ziaren mniejszych od 0.075m m > 80%
-wilgotność < 1%
-zawartość węglanu wapnia nie mniej niż 90%

Dodatkowo wypełniacz powinien charakteryzować się  umiarkowaną chłonnością. Dotychczasowa 
praktyka wykazała że, najpewniejszy jest wypełniacz  wapienny  i należy dążyć do jak najszerszego 
jego stosowania.

2.3.2.Dostawy wypełniacza
    Pochodzenie wypełniacza i jego cechy jakościowe  muszą  być zaaprobowane  przez nadzór. 
Wykonawca musi wcześniej  zaproponować inwestorowi  źródło dostaw wypełniacza wraz z wynikami 
badań  jakościowych.
Wielkość i częstotliwość dostaw powinna  zapewnić zapasy  wypełniacza równe  zapotrzebowaniu dla 
15 dniowej produkcji wytwórni.  Wykonawca jest zobowiązany  do prowadzenia  ilościowego i 
jakościowego odbioru dostaw.
Wyniki badań  powinny być przekazywane  w określonym trybie nadzorowi. W umowie z dostawcą 
(producentem) należy jednoznacznie  określić sposób  postępowania  w przypadku dostawy  materiału 
niezgodnego z wymaganiami  niniejszej ST.

2.3.3.Transport i przechowywanie  wypełniacza
    Transport i przechowywanie wypełniacza  muszą  odbywać się w sposób  chroniący go przed 
zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. Zaleca się transport wypełniacza luzem w 
odpowiednich cysternach  przystosowanych  do przewozu materiałów  sypkich oraz jego 
przechowywanie  w silosach stalowych.

2.4. Lepiszcze
     Do mieszanki mineralno bitumicznej należy zastosować    asfalt drogowy  D 70  lub D50.
     Należy sprawdzić przyczepność asfaltu do kruszywa .
 
2.4.1. Wymagania dla asfaltów drogowych
  a) Penetracja w temp.25oC przy
 całkowitej masie 100 g
 (obciążnik, sworzeń, uchwyt igły)     45-60      PN-2/C-04134
  b) Temperatura mięknienia ,st. C,       42-57      PN-5/C-04021

2.4.2.Dostawy lepiszczy
   Za jakość dostaw lepiszczy odpowiedzialny jest  Wykonawca  robót. Rodzaj lepiszcza i jego 
pochodzenie (dostawca, producent) powinny być ujęte  w "Programie zapewnienia jakości "-PZJ i 
uzgodnione z Inspektorem. Również  do akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca  powinien 
przedstawić uzgodnione z dostawcą (producentem) zasady jakościowego odbioru lepiszczy. W 
umowie  z dostawcą (producentem) oraz PZJ należy  jednoznacznie  określić sposób postępowania  w 
przypadku dostawy lepiszcza niezgodnego z wymaganiami niniejszych Specyfikacji.

2.4.3. Transport i przechowywanie lepiszczy
Transport i przechowywanie lepiszczy powinny być zgodne z warunkami zawartymi w PZJ i 

powinny odpowiadać wymaganiom norm i przepisów dotyczących poszczególnych rodzajów lepiszczy.
 Lepiszcza należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodowych izolowanych i 
zaopatrzonych w urządzenia grzewcze i zawory spustowe. Transport emulsji powinien odbywać się w 
cysternach samochodowych
Dopuszcza się stosowanie beczek lub pojemników stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu 
emulsji powinny być przedzielone przegrodami dzielącymi je na komory o pojemności nie większej niż 
1m ,a każda przegroda  powinna mieć wykroje umożliwiające przepływ emulsji. Warunki 
przechowywania  nie mogą powodować utraty  cech lepiszcza i obniżenia jego jakości.

2.5   Kontrola jakości materiałów
    Wykonawca ,odpowiedzialny  za jakość materiałów prowadzi na swój koszt kontrolę 
ilościową i jakościową ich dostawę. Badania laboratoryjne   muszą obejmować sprawdzenie 
podstawowych cech  materiałów, a częstotliwość ich wykonywania musi pozwolić na uzyskanie 

33



wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości gromadzonych materiałów. Wyniki badań 
Wykonawca przekazuje nadzorowi. Badania Wykonawca wykona samodzielnie  względnie zleci 
laboratorium drogowemu.

3. Projektowanie mieszanki mineralnej  /opracowanie recept/

3.1.Założenia ogólne
    Za wykonanie recept odpowiada Wykonawca robót, który przedstawia je Inżynierowi dla 
konkretnych materiałów zaakceptowanych przez Inżyniera  do wbudowania i przy wykorzystaniu 
reprezentatywnych próbek tych materiałów. 
Recepty należy opracować wykorzystując: 
  założenia i wymagania ujęte w PZJ,  niniejsze specyfikacje , wyniki wykonanych pełnych badań 
materiałów  Wytyczne i  metoda projektowania  polega na przyjęciu składu mieszanki i określeniu jej 
właściwości  w odniesieniu do wymagań .Powinna ona obejmować w/w kolejności wykonywania .
Wymagania techniczne  i technologiczne  określone w niniejszej     specyfikacji dla mieszanek 
mineralno-bitumicznych.
  -   Badanie materiałów -składników mieszanek
  - Przyjęcia założonego składu  mieszanki na podstawie norm, literatury technicznej miejscowego 
doświadczenia, itp. .
  - Wykonania  badań laboratoryjnych w celu porównania  cech mieszanki  z założonymi 
wymaganiami.
 
3.4 Projektowanie ilości lepiszcza
    Dla każdej mieszanki mineralnej o odmiennym składzie i uziarnieniu  należy ustalić  optymalną 
ilość lepiszcza.
Dla mieszanki  mineralno-asfaltowej  należy najpierw założyć ilość lepiszcza  jedną z metod podanych 
we właściwych   wg zasad  wypełnienia  wolnej przestrzeni  w mieszance kruszywa  lub na podstawie 
powierzchni  właściwej kruszywa następnie  określić  optymalną ilość  asfaltu  na podstawie  badań 
mechanicznych mieszanki. Należy przyjąć jako miarodajne  oznaczenie  stabilności  i odkształcenia 
metodą Marschalla.
Optymalną  ilość asfaltu  należy przyjąć  jako średnią arytmetyczną  ,wynikającą  z badania 
następujących cech  mieszanki
- gęstości pozornej ,
- stabilności ,
- zawartości wolnej przestrzeni w mieszance ,
- zawartości wolnej przestrzeni w mieszance  mineralnej wypełnionej
  asfaltem 
- odkształcenia / osiadania .

Dla określenia  optymalnej  ilości asfaltu przy określeniu każdej z tych  cech  należy przygotować 
serię 4-5 próbek z różną zawartością  asfaltu ,stopniując  ją co o,5%. Jako punkt odniesienia służy 
założona poprzednio  ilość asfaltu.

4.Wytworzenie mieszanki 

4.1.Wymagania ogólne
    Mieszanka mineralno - bitumiczna  wytwarzana i wbudowana na gorąco może być  produkowana 
od 15 kwietnia do 15 września .Przedłużenie tego okresu  może nastąpić po wyrażeniu zgody  przez 
Inżyniera w  przypadku stwierdzenia dobrych warunków pogodowych  tj. temp. ponad 10 %. 
Wykonawca  musi posiadać  na budowie  własne laboratorium. Produkcja może odbywać się  na 
podstawie receptury opracowanej  przez wykonawcę  lub na jego zlecenie  i zatwierdzonej przez 
nadzór.
Wytwórnia musi posiadać pełne wyposażenie  gwarantujące właściwą jakość wytworzonej 
mieszanki .Przed przystąpieniem do produkcji wszystkie zespoły i urządzenia otaczarki  należy 
komisyjnie sprawdzić, co zostanie potwierdzone w protokóle potwierdzonym przez wykonawcę i 
nadzór.
Kontrolą należy objąć  następujące urządzenia wytwórni:
-zbiorniki  i kocioł do lepiszcza ,gdzie musi działać sprawny  system grzewczy ze sprawną kontrolą 
temperatury  przy użyciu  legalizowanych termometrów
 -dozator wstępny, gdzie muszą być sprawne  o właściwej częstotliwości  wibratory ,odpowiednio 
ustawione szczeliny dozujące ,  prawidłowo napięte taśmociągi , 
-wagi ,które muszą posiadać  aktualną legalizację  Urzędu Miar  i Jakości 
- sita ,które muszą posiadać  wymiary zgodne z zatwierdzoną   roboczą recepturą 
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- kabinę sterowania automatycznego ,która musi być sprawdzona przez  producenta lub upoważniony 
dozór techniczny dopuszczający ją do  eksploatacji. - mieszalnik  składników masy ,który musi 
zapewnić jednorodne 
 wymieszanie  wszystkich składników ,tj. posiadać sprawne mieszadła  być szczelnym ,aby nie 
dopuszczać  do wysypywania się  mieszanki  na zewnątrz  w czasie mieszania.
-urządzenia odpylające  pod względem  szczelności.
Nie dopuszcza się do ręcznego sterowania produkcją. Otaczarka powinna posiadać  zasobnik do 
czasowego  przechowania  gotowej mieszanki .

4.2.1 Zarób próbny
 Nie wymaga się.

4.3.Produkcja mieszanki
Produkcja mieszanki może być  rozpoczęta na wniosek wykonawcy  po  wyrażeniu zgody 

przez Inżyniera .    Wykonawca ponosi  całą odpowiedzialność  za jakość produkcji.

4.3.1.Przygotowanie mieszanki
 

Roboczy skład mieszanki opracowany jest  na podstawie recepty laboratoryjnej  i wg niej 
należy  zaprogramować    kruszywa  wg frakcji wypełniacza i lepiszcza. Skład mieszanki należy 
umieścić na tablicy w widocznym miejscu  dla operatora i Inżyniera. Kruszywo musi być czyste i 
sypkie ,podzielone na frakcje ,które z placów składowych dostarczone jest do dozatora  wstępnego  a 
następnie kierowane do suszarki , skąd trafia na sito .Po przesianiu poszczególne frakcje trafiają na 
wagę ,która automatycznie odważa składniki zgodnie z uprzednim  zaprogramowaniem, a następnie 
skierowane zostają do mieszalnika.
Lepiszcze wstępnie podgrzewane w zbiornikach podawane jest kotła, gdzie  osiąga wymaganą 
temperaturę, a następnie po odważeniu trafia do mieszalnika, gdzie zostaje wymieszane z mieszanką 
mineralną składającą się z kruszywa i wypełniacza.

Temperatury kruszywa i lepiszcza muszą być ściśle  przestrzegane i powinny wynosić w 
stopniach Celsjusza dla asfaltu D 70 od 140 do 160 ,dla kruszywa 160 do 175 dla mieszanki 140 do 
160 .
Wypełniacz dostarczony jest  z silosu  do mieszalnika mechanicznie w temperaturze  otoczenia 
.Zaleca się podgrzewanie  wypełniacza do  temperatury nie wyższej niż 120oC.

4.3.2.Dozowanie składników 
Dozowanie powinno odbywać się  przy użyciu wagi sterowanej automatycznie Nie dopuszcza 

się sterowania ręcznego odważania składników.  Dozowanie  powinno odbywać się z następną 
dokładnością: 
 - dla kruszywa     +,- 2,5 %
- dla wypełniacza  +- ,1,0%
- dla lepiszcza  +- ,0,3%
w stosunku do wagi zarobu.

4.3.3.Mieszanie składników mieszanki
Do mieszanki należy podawać składniki  w następnej kolejności:

kruszywo grube, kruszywo średnie  kruszywo drobne i wypełniacz po ich wymieszaniu  lepiszcze. 
Mieszanie składników  masy powinno  odbywać się  do chwili uzyskania  jednorodnej mieszanki pod 
względem wyglądu i konsystencji, a wszystkie ziarna powinny być całkowicie otoczone lepiszczem.

5.Transport mieszanki

Transport mieszanki powinien spełniać następujące warunki:
-do transportu należy używać wyłącznie wywrotek o ładowności   powyżej 10 ton -czas transportu  nie 
może przekraczać jednej godziny  -powierzchnię wewnętrzną skrzyni wywrotek przed załadunkiem 
należy   spryskać  środkiem zapobiegającym przyklejaniu się mieszanki. -samochody muszą być 
wyposażone  w plandeki którymi przykrywa się  mieszankę w czasie transportu.

6.Przygotowanie podłoża
6.1.Oczyszczenie powierzchni

Powierzchnię podłoża  przed ułożeniem każdej warstwy  powinna zostać oczyszczona z 
luźnego kruszywa ,piasku i pyłu. Należy to wykonać przy użyciu  szczotek mechanicznych. Do 
skropienia należy użyć  skrapiarek mechanicznych o kontrolowanym wydatku lepiszcza.
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6.2.Skropienie podbudowy bitumicznej
Jako lepiszcze  należy stosować asfaltową emulsję kationową szybkorozpadową  w ilości o.4 - 

o.5 kg/m2,przy czym  ułożenie mieszanki   może nastąpić po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody.

7.Wbudowanie mieszanki

7.1.Warunki ogólne 
Układanie mieszanki na warstwę i ścieralną musi odbywać się w sprzyjających warunkach 

atmosferycznych  tj. przy suchej i ciepłej pogodzie  w temp. powyżej  10 o  C. Zabrania się  układania 
mieszanek w czasie  ciągłych opadów deszczu.
Wykonawca zobowiązany jest  do opracowania sposobu organizacji ruch drogowego ,oznakowania 
odcinka robót  i ponosi odpowiedzialność  za bezpieczeństwo ruch drogowego  na drodze.

7.2.Warunki dla układarki
Układanie mieszanki może odbywać się  jedynie przy użyciu mechanicznej układarki o 

wydajności  skorelowanej  z wydajnością otaczarki i posiadającej następujące wyposażenie :
-automatyczne sterowanie ,pozwalające na ułożenie  warstwy zgodnie  z założoną niweletą oraz 
grubością.
-płytę wibracyjną  do wstępnego zagęszczenia
-urządzenie do podgrzewania układarki

7.3.Układanie
 Układarkę należy podgrzać przed rozpoczęciem pracy. Układanie mieszanki musi odbywać 

się w sposób ciągły ,bez przestoju ,z jednostajną prędkością  w granicach 2-4m/min. Układarka 
powinna być  stale zasilana w mieszankę tak, aby  w zasobniku zawsze znajdowała się mieszanka.

7.3.Wykonanie złączy
Wszystkie złącza  wynikające  z dziennej działki  należy wykonać przez równe obcięcie  a 

następnie posmarowanie lepiszczem  i zabezpieczenie przed uszkodzeniem.

8.Zagęszczenie nawierzchni

8.1.Zasady ogólne.
    Należy stosować sposób zagęszczania opracowany i sprawdzony na odcinku próbnym . 
Efektywność zagęszczania zależy w dużym stopniu od temperatury mieszanki . Początkowa 
temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż 125 stopni C.
    Wskazanym jest zagęszczanie w możliwie wysokiej temperaturze.

8.2.Walce do zagęszczania.
     Do zagęszczania mieszanek mineralno-bitumicznych należy stosować następujące walce:
- walec stalowy gładki dwuwałowy
- walec ogumiony
- walec dwuwałowy średni.

Walce muszą być wyposażone :
- w system zwilżania wałów przy użyciu płynu w celu niedopuszczenia   do przyklejania się mieszanki 
- w fartuchy osłonowe kół walców ogumionych w celu utrzymania ich   temperatury
- w urządzenie umożliwiające regulację ciśnienia w oponach w czasie   wałowania 
- we wskaźniki wibracji - częstotliwości drgań i siły wymuszającej   dla walców wibracyjnych
- w balast umożliwiający zmianę obciążenia.

8.3. Zagęszczanie mieszanki.

Zagęszczenie powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem z przejścia walca w 
zależności od szerokości zagęszczonego pasa roboczego, grubości układanej warstwy i rodzaju 
mieszanki  zgodnie z wynikami osiągniętymi na odcinku próbnym.
   Zagęszczenie należy przeprowadzać począwszy od krawędzi ku  środkowi.
   Najeżdżać na wałowaną warstwę kołem napędowym w celu uniknięcia sfalowań nawierzchni.
   Rozpoczynać wałowanie walcem gładkim, a następnie ogumionym  przy niskim ciśnieniu, 
podwyższając je w miarę wałowania.
   Manewry walca należy przeprowadzać płynnie, na odcinku już  zagęszczonym.
   Prędkość przejazdu walca powinna być jednostajną w granicach  2-4 km/h na początku i w 
granicach 4-6 km/h w dalszej fazie wałowania.
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   Wałowanie na odcinku łuku o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi ku 
górze. 
Wskaźnik zagęszczenia  ułożonej w-wy ścieralnej powinien wynosić 98%.

9.0. Badania laboratoryjne.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnego zakresu badań na  budowie.

   Laboratorium wykonawcy musi być wyposażone w niezbędną aparaturę, umożliwiającą 
przeprowadzenie badań kontrolnych.
   Przed przystąpieniem do badań wykonawca musi powiadomić nadzór  na piśmie o przystąpieniu do 
badań podając rodzaj, miejsce i termin.
Wyniki przeprowadzonych badań wykonawca przedstawi na piśmie , do akceptacji przez nadzór.
   W przypadkach spornych i wątpliwych i spornych , inwestor może  zlecić badanie niezależnemu 
laboratorium a koszty pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.

9.2. Badanie mieszanek mineralno-bitumicznych.
9.2.1. Badania w czasie produkcji.

W czasie produkcji należy kontrolować :
- sprawność urządzeń otaczarki i maszyn współpracujących, - temperaturę kruszywa , lepiszcza i 
gotowej mieszanki min. co 1 godz. - skład granulo metryczny mieszanki mineralnej 2 razy dziennie  - 
skład mieszanki mineralno-bitumicznej przez wykonanie jej ekstrakcji   1 raz dziennie.   Próbki należy 
pobierać w miejscu wbudowania mieszanki po rozłożeniu   przez  układarkę. Część próbki o  masie 
1000gramów  przeznaczona jest 
  do ekstrakcji, a część do wykonania wzorcowych próbek Marshalla. W wyniku przeprowadzonej 
ekstrakcji oblicza się zawartość asfaltu,  a pozostałe kruszywo zostaje przesiane w celu kontroli składu 
granulo metrycznego. Dopuszczalne tolerancje dla kruszywa i lepiszcza  podano w pkt. 3.3.
  Wykonanie wzorcowych próbek wg Marshalla dokonuje się w cylindrze przez dwustronne ubijanie 
znormalizowanym ubijakiem w ilości po 75 razy.
  Zagęszczenie próbek należy dokonywać w najwyższej temperaturze  zagęszczenia nawierzchni tj od 
140 do 115 stopni C.
Należy pobrać 3 wzorcowe próbki w celu ustalenia :
- gęstości pozornej
- stabilności i  odkształcenia 
Stabilność i odkształcenie sprawdza się wg BN-70/8931-09.

9.2.2. Badania w czasie układania nawierzchni.
W czasie układania nawierzchni należy kontrolować :
- dokładność spryskania podłoża emulsją pod względem jednorodności   i zużycia na 1 m2
- sprawność układarki pod względem funkcjonowania , grubości    jednorodności układanej warstwy
- prawidłowość przebiegu procesu wałowania 
- temperaturę zagęszczonej mieszanki, która powinna zawierać się   w granicach od 140 do 115 
stopni C.
Temperaturę mieszanki należy badać w sposób ciągły począwszy od chwili załadowania do układarki, 
po jej rozłożeniu i w czasie  wałowania.
Wyniki pomiarów powinny być zapisane w specjalnym zeszycie z podaniem  lokalizacji.
   W czasie układania nawierzchni należy kontrolować sposób  wykonywania złączy podłużnych i 
poprzecznych, które nie mogą powodować nierówności, powinny być ściśle związane i jednorodne z 
nawierzchnią.

9.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy nawierzchni.
Badania i pomiary warstwy wyrównawczej i ścieralnej należy  rozpocząć następnego dnia po jej 
wbudowaniu.
  Badania i pomiary prowadzi wykonawca z udziałem nadzoru.

9.3.1. Badanie zagęszczenia i stabilności.

Wykonawca zobowiązany jest do badania zagęszczenia nawierzchni. Wykonuje się to 
poprzez wycięcie próbki gotowej nawierzchni po jej zagęszczeniu i ostygnięciu.   Wycięcie próbki 
powinno nastąpić w godzinach porannych.
Do wycięcia próbek należy użyć mechanicznej wiertnicy . Należy pobrać losowo minimum 1 próbkę.
  Wskaźnik zagęszczenia oblicza się przez porównanie gęstości pozornej próbki wyciętej z 
nawierzchni do gęstości pozornej średniej wzorcowej próbki zagęszczonej wg metody Marshalla i 
wyraża się w %. Do oceny zagęszczenia odcinka przyjmuje się średnią z dwóch  próbek.
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9.3.2. Pomiar nierówności warstw nawierzchni.

Pomiar nierówności w kierunku podłużnym dokona się :
- dla warstwy ścieralnej - łatą 4 m  w odstępach co 20mb Pomiar nierówności w kierunku poprzecznym 
dokonać łatą o długości 4 m w odstępach co 50  m.
Nierówności nie mogą przekraczać wielkości dla warstwy wiążącej 8 mm
Wartość odchyleń nie może przekraczać 1,5 krotnej wartości odchyleń dopuszczalnej wg Instrukcji DP 
T-14.

9.3.3. Pomiar grubości warstw nawierzchni

Grubość warstwy wiążącej powinna być 4cm.
Przy pobraniu próbek dla badania zagęszczenia mierzy się grubość z próbek pobranych  w odległości 
około  1m od krawędzi jezdni. Dopuszcza się tolerancję  grubości warstwy  +,- 5mm.dla 
poszczególnych próbek, jeżeli średnia otrzymana z grubości  wszystkich próbek  wykazuje zaniżenia 
większe  niż 5% założonej grubości cena 1m2 zostanie skorygowana do grubości wyciętych próbek.

9.3.4.Pomiar szerokości warstw  nawierzchni.

Szerokość warstwy powinna być  zgodna z projektem. Pomiar szerokości  powinien 
następować  co 10 m. Dopuszczalna tolerancja szerokości wynosi:
dla nawierzchni +,- 1cm

9.3.5.Kontrola zawartości wolnej przestrzeni

Należy dokonać kontroli wolnej przestrzeni w zagęszczonej  nawierzchni na próbkach 
wyciętych z nawierzchni zgodnie z PN-67/S-04001

9.3.6. Sprawdzenie nasiąkliwości.

Sprawdzenie nasiąkliwości należy wykonać na próbkach wyciętych  z nawierzchni , co 
najmniej jedna próbka  zgodnie z PN-67/S-04001,z każdego pasa ruchu.

9.3.7. Kontrola stanu zewnętrznego nawierzchni.
Wygląd zewnętrzny nawierzchni powinien być jednolity tj. bez miejsc porowatych ,łuszczących 

się, przebitumowanych , bez spękań. Złącza podłużne i poprzeczne powinny być ściśle związane i 
jednorodne z powierzchnią warstwy.

9.3.8. Dokumentowanie wyników pomiarów i badań.
 Wszystkie pomiary i wyniki badań muszą zostać opracowane na odpowiednich
formularzach i podpisane przez przedstawicieli wykonawcy i nadzoru. 
Dokumenty te stanowią integralną część operatu kolaudacyjnego robót.
Sporządza się je w dwóch egzemplarzach - oryginał dla inwestora
i kopia dla wykonawcy.

10. Obmiar i odbiór robót.
10.1. Obmiar robót.

Jednostką obmiarową jest 1 m2 nawierzchni o określonej grubości.
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilości 
wbudowanych materiałów. 
Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz dodatkowe i nieprzewidziane, których potrzebę 
wykonania uzgodniono w trakcie trwania robót pomiędzy wykonawcą i nadzorem.
  Obmiaru robót dokonuje wykonawca w sposób określony w umowie.
Sporządzony obmiar wykonawca uzgadnia z nadzorem w trybie określonym w umowie.
  Wyniki obmiaru należy porównać z dokumentacją kosztorysowo-techniczną w celu określenia różnic 
a ilościach robót.

10.2. Odbiór robót.

10.2.1. Rodzaje odbioru robót.
Odbiór końcowy polega na ostatecznej ocenie ilości, jakości i wartości sprzedażnej 

wykonanych robót. Przedmiotem odbioru końcowego  może być tylko całkowite zakończenie obiektu.
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10.2.2.Badania i pomiary  w odbiorach robót

Podstawą  do oceny jakości i zgodności robót  z dokumentacją są badania i pomiary 
prowadzone  w czasie realizacji obiektu jak i po zakończeniu robót  oraz  oględziny  wizualne 
dokonywane podczas  odbioru. Zakres ,częstotliwość i rodzaj  badań powinny być zgodne z podanymi 
w niniejszej OST.
  Przed zgłoszeniem  robót do odbioru należy  zebrać  i uporządkować wszystkie wyniki badań  i 
pomiarów zgodnie z wymogami Instrukcji DPT -14 . W przypadku wątpliwości co do jakości robót lub 
braków  wykonawca w porozumieniu z nadzorem wykonuje dodatkowe badania  laboratoryjne lub 
pomiary uzupełniające.

10.2.3. Zasady odbioru końcowego robót.
Po zakończeniu robót, uzyskaniu pozytywnych wyników badań i pomiarów oraz 

skompletowaniu całej przewidzianej w umowie dokumentacji , wykonawca zawiadamia o tym pisemnie 
nadzór .
 W protokóle   odbioru należy  ustalić :
- sposób i termin usunięcia usterek na koszt wykonawcy,
- zakres potrąceń za wady trwałe.
- mieszanka powinna spełniać warunki stabilności   Potrącenia za wady trwałe należy obliczać za :
- niewłaściwy skład mieszanek mineralno-bitumicznych
- niewłaściwą równość nawierzchni
- niewłaściwy spadek poprzeczny nawierzchni
- niewłaściwe zagęszczenie nawierzchni
- niewłaściwe ukształtowanie osi drogi
- zawyżoną nasiąkliwość warstw z mieszanek mineralno-bitumicznych 
- wadliwe wykonanie w bitumicznej warstwie wiążącej spoin 
  podłużnych i poprzecznych.
- 

Nie wolno przystępować do wykonywania warstwy ścieralnej przed odbiorem warstwy 
wiążącej.
Przy ustalaniu potrąceń zawady  nawierzchni w granicach dopuszczalnych należy korzystać z 
instrukcji  DP-T 14.
W przypadku, gdy po dokładnych oględzinach odbierający stwierdzi  występowanie zbyt dużej ilości 
usterek i niedociągnięć powinien ustalić termin następnego spotkania , po usunięciu ich (usterek, 
niedociągnięć) przez wykonawcę i zgłoszenia przez niego gotowości do odbioru. Za datę zakończenia 
robót uważa się datę dokonanego odbioru.

11. Podstawa płatności
Ilość zakończonych i odebranych robót, określonych wg obmiaru    zostanie opłacona wg. cen 

jednostkowych za 1 m2 od warstwy o grubości określonej w dokumentacji.
     Cena jednostkowa obejmuje :
     - prace pomiarowe
     - oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni
     - ułożenie nawierzchni i zagęszczenie
     - wyprodukowanie mieszanki wraz z jej dowozem
     - przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych

12. Przepisy związane

12.1. Normy
    BN-74/8934-06 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z mas bitum.   wytwarzanych na gorąco.
    BN-71/8933-11 Drogi samochodowe .Podbudowa z mas mineralno-bitum.
    PN-74/S-96022 Drogi samochodowe lotniskowe.  Nawierzchnie z mas    betonu asfaltowego.
    PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe .Podział,    nazwy i określenia.
    PN-61/S-96504 Drogi samochodowe.  Wypełniacz kamienny do mas bitum.
    BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drog.  Żwir i   pospółka.
    BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kam. i łamane do naw. drog.
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D - 05.03.05/b Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych   - warstwa 
ścieralna gr. 3 cm

1.Wstęp

1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
      Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z budową ścieżki rowerowej od granicy gmin Gościno-Karlino km 0+000 
przez Pobłocie Wielkie, Karścino, Lubiechowo do miejscowości Karlino, km 11+157,82. Teren gminy 
Karlino.

 
1.2. Zakres robót

Roboty dotyczą jezdni oraz  i obejmują wykonanie :
    - warstwy ścieralnej   z mieszanki miner.-bitumicznej     gr. 3 cm o szerokości 2,5m i długości 
zgodnej z kilometrażem.

Dopuszcza się wykonanie powyższej warstwy wg SST D.05.03.05a jak dla  warstwy wiążącej
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D - 05.03.07. Nawierzchnia  z  asfaltu  lanego

1. Wstęp

1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z asfaltu lanego na płycie 
żelbetowej mostów w km 8+432,08  i 8+823,76 położonych na trasie ścieżki rowerowej od granicy 
gmin Gościno-Karlino do miejscowości Karlino. Teren gminy Karlino.

1.2. Zakres stosowania OST
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 

szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych. 

Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach wojewódzkich, powiatowych i 
gminnych.

1.3. Zakres robót objętych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem warstwy ścieralnej  nawierzchni z asfaltu lanego wg PN-S-96025:2000 [8].

Nawierzchnie z asfaltu lanego  można wykonywać na drogach obciążonych ruchem od KR1 
do KR2 wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”,  IBDiM - 1997 [15] 
wg poniższego zestawienia:

Klasyfikacja dróg wg kategorii ruchu

kategoria ruchu liczba osi obliczeniowych
100 kN/pas/dobę

KR1 ≤ 12
KR2 od 13 do 70

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) -  mieszanka kruszywa i  wypełniacza mineralnego o określonym 
składzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu lub 
polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania.
1.4.3.  Asfalt lany (AL) – wbudowana mieszanka mineralno-asfaltowa o dużej zawartości  wypełniacza, 
wytworzona w otaczarce lub kotle transportowo-produkcyjnym, nie wymagająca zagęszczenia  w 
czasie wbudowywaniu.
1.4.4.  Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy 
jej właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną.

1.4.5. Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50 m) wykonany w 
warunkach  zbliżonych  do  warunków  budowy,  w  celu  sprawdzenia  pracy  sprzętu  i  uzyskiwanych 
parametrów technicznych robót.

1.4.6. Kategoria  ruchu  (KR)  –  obciążenie  drogi  ruchem  samochodowym,  wyrażone  w  osiach 
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę.

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
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2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania  i składowania, podano w OST D-

M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Asfalt
Należy stosować asfalt  drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965 [7].

Rodzaje stosowanych asfaltów drogowych podano w tablicy 1.

 Asfalty innego rodzaju można stosować, o ile posiadają aprobatę techniczną i są 
zaakceptowane przez Inżyniera.

2.3. Wypełniacz
Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w PN-S-96504:1961 [10] dla 

wypełniacza podstawowego lub zastępczego.

Dopuszcza się stosowanie wypełniacza innego pochodzenia,  np. pyłu z odpylania,  popiołu 
lotnego z węgla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za zgodą Inżyniera.

Przechowywanie wypełniacza powinno odbywać się zgodnie z PN-S-96504:1961 [10].

2.4. Kruszywo
Należy stosować kruszywa spełniające wymagania podane w tablicy 1.

Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Zaleca się, aby frakcje drobne kruszywa (poniżej 4 mm) były przechowywane pod 
zadaszeniem (wiatami).

Warunki składowania oraz lokalizacja składowiska powinny być wcześniej uzgodnione z 
Inżynierem.

Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z asfaltu lanego

Lp. Rodzaj materiału Wymagania wobec materiałów
nr normy KR 1lub KR 2

1 Kruszywo  łamane granulowane wg PN-
B-11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) ze skał magmowych i przeobrażonych
b) ze skał osadowych
c) z surowca sztucznego (żużle  pomie-

dziowe i stalownicze)

kl. I, II; gat.1, 2
jw.

jw.
2 Kruszywo łamane zwykłe 

wg PN-B-11112:1996 [2] kl. I, II; gat.1, 2

3 Żwir i mieszanka 
wg PN-B-11111:1996 [1] kl. I, II

4 Grys  i  żwir  kruszony  z  naturalnie 
rozdrobnionego  surowca  skalnego  wg 
WT/MK-CZDP 84 [14]

kl. I, II; gat.1, 2

5
Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2

6 Wypełniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961 [10]
b) innego  pochodzenia  wg   orzeczenia 

laboratoryjnego

podstawowy, zastępczy
pyły z odpylania,

popioły lotne 
7 Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 [7] D20,  D35,  D50,
8 Polimeroasfalt drogowy DE 30   A, B, C,
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wg TWT-PAD-97,  IBDiM 54/93 [16]  DP 30

2.5. Krawężniki
Krawężniki stosowane do obramowania nawierzchni z asfaltu lanego powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w BN-80/6775-03/04 [11] lub PN-B-11213:1997 [5].

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

3.

3.2. Sprzęt do wykonywania nawierzchni z asfaltu lanego
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z asfaltu lanego, powinien wykazać się 

możliwością korzystania, w zależności od potrzeb, z następującego sprzętu:

− kotłów produkcyjno-transportowych holowanych przez ciągniki lub samochody,
− kotłów stałych,
− kotłów transportowych montowanych na samochodach samowyładowczych,
− otaczarek wyposażonych dodatkowo w suszarkę do podgrzewania wypełniacza,
− układarek,
− taczek,  żelazek  żeliwnych,  koksowników,  zacieraczek,  gładzików,  łopat,  szczotek,  listew 

drewnianych lub stalowych w przypadku układania ręcznego.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 4.

4.2. Transport materiałów
4.2.1. Asfalt

Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].

4.2.2. Wypełniacz

Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów 
sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny.

Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 
nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Asfalt lany

Do transportu asfaltu lanego można stosować:

− kotły produkcyjno-transportowe holowane przez ciągnik lub samochód,
− kotły transportowe montowane na samochodach samowyładowczych.

W czasie transportu asfaltu lanego należy utrzymywać temperaturę wytwarzania, która jest 
jednocześnie temperaturą wbudowania w nawierzchnię.
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5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy 

Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań 
laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera do 
wykonania badań kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

− doborze składników mieszanki mineralnej, 
− doborze optymalnej ilości asfaltu 
− określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi.

Krzywa  uziarnienia  mieszanki  mineralnej  powinna  mieścić  się  w polu  dobrego  uziarnienia 
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

Rzędne  krzywych  granicznych  uziarnienia  mieszanek  mineralnych   oraz  orientacyjne 
zawartości asfaltu podano w tablicy 2.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z asfaltu lanego 
przedstawiono na rysunkach 1 i 2.

Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej i warstwy ścieralnej z asfaltu lanego podano w 
tablicy 3.

Tablica 2.  Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z 
asfaltu lanego oraz orientacyjne zawartości asfaltu

Wymiar oczek sit  # Rzędne krzywych granicznych uziarnienia MM

dla KR 1 lub KR 2

mm od 0 do 12,8 mm od 0 do 8,0 mm

Przechodzi przez:
16,0
12,8
9,6
8,0
6,3
4,0
2,0

zawartość  ziarn  > 2,0
0,85
0,42
0,30
0,18
0,15
0,075

100
od 88 do 100
od 80 do 100
od 75 do 90
od 70 do 84
od 61 do 75
od 50 do 65

(od 35 do 50)
od 40 do 57
od 32 do 48
od 29 do 44
od 25 do 37
od 23 do 34
od 20 do 25

100
  od 82 do 100
  od 74 do 100

od 64 do 80
od 55 do 67

(od 33 do 45)
od 45 do 57
od 36 do 48
od 33 do 44
od 28 do 37
od 26 do 34
od 20 do 24

Orientacyjna zawartość 
asfaltu w MMA ,% m/m od 6,5 do 8,0 od 7,0 do 8,5
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Rys. 1.Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej AL od 0 do 12,8 mm do warstwy ścieralnej 
nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem KR 1 lub KR 2

Rys. 2.   Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej AL od 0 do 8 mm do warstwy ścieralnej 
nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem KR 1 lub KR 2

Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy ścieralnej               z 
asfaltu lanego

Lp. Właściwości
Wymagania wobec MMA

i warstwy z AL dla kategorii 
ruchu KR1 lub KR2

1 Penetracja stemplem o powierzchni 5 cm2 

i  nacisku 525 N, w temperaturze 40oC po 
30 min obciążenia kostek (7cmx7cmx7cm), 
mm [13]

od 1,0 do 5,0

2 Przyrost penetracji  po następnych 30 min, 
mm

≤ 0,6

3 Penetracja próbki z nawierzchni, mm ≤ 8,0
4 Grubość warstwy z MMA o uziarnieniu: cm
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od 0mm do 8,0 mm
   od 0mm do 12,8 mm

od 1,5 do 3,0
od 2,5 do 3,5

5 Kruszywo do uszorstnienia,   
grys od 2,0 mm do 4,0 mm, kg/m2 od 5,0 do 8,0

5.3. Wytwarzanie asfaltu lanego
5.3.1. Produkcja asfaltu lanego w kotłach produkcyjno-transportowych i kotłach stałych

Asfalt lany można produkować zarówno w kotłach produkcyjno-transportowych jak i w kotłach 
stałych. Wybór rodzaju kotła zależy od sposobu wbudowania asfaltu lanego w nawierzchnię. Przy 
wbudowaniu ręcznym znajdują zastosowanie oba typy ww. urządzeń. W przypadku układania 
zmechanizowanego należy stosować kotły stałe, z uwagi na ich większą wydajność.

Dozowanie asfaltu do kotła produkcyjno-transportowego jak i stałego, powinno być wagowe. 
Pozostałe składniki (kruszywo, wypełniacz) mogą być dozowane objętościowo przy pomocy 
odpowiednio wyskalowanych pojemników lub skrzyń (np. skrzynia przyczepy samochodowej 
podzielona wyskalowanymi przegrodami). Dozowanie objętościowe kruszywa jest kłopotliwe i niezbyt 
dokładne. Zaleca się dozowanie wagowe wszystkich składników mineralnych przy użyciu 
automatycznych dozatorów wagowych, szczególnie w przypadku produkcji asfaltu lanego w kotłach 
stałych.

Dokładność dozowania poszczególnych składników powinna być następująca:

− asfalt ±  0,3 % m/m,
− wypełniacz ±  1,0 % m/m,
− kruszywo ±  2,5 % m/m.

Kolejność dozowania poszczególnych składników powinna być następująca:

− asfalt,
− wypełniacz,
− kruszywo (poczynając od najdrobniejszego i kończąc na najgrubszym).

Cykl produkcji asfaltu lanego w kotle stałym i kotle produkcyjno-transportowym jest taki sam. 
Polega on na ogrzaniu asfaltu do stanu płynnego, a następnie utrzymując go w tym stanie w 
następstwie ciągłego ogrzewania i mieszania, dozuje się do niego porcjami wypełniacz i porcjami 
kolejne frakcje kruszywa od najdrobniejszych do najgrubszych, korzystnie ogrzane do temperatury 
asfaltu. Tempo dozowania wypełniacza i kolejnych frakcji kruszywa dostosowuje się do intensywności 
odparowania wody z kruszywa.

Proces otaczania uznaje się za zakończony w momencie, gdy nastąpi zanik parowania wilgoci 
i obniży się przyczepność mieszanki mineralno-asfaltowej do łopatek mieszadła.

5.3.2. Produkcja asfaltu lanego w zespołach do suszenia i otaczania kruszywa (otaczarkach)

Istota produkcji asfaltu lanego w otaczarce polega na oddzielnym podgrzaniu poszczególnych 
jego składników (kruszywo, wypełniacz, asfalt) do wymaganych temperatur, a następnie dozowaniu 
ich do mieszalnika i otoczeniu lepiszczem.

Dozowanie kruszywa do mieszalnika otaczarki jest dwustopniowe. Pierwszy stopień to 
wielokomorowy dozator wstępny (objętościowy), pozwalający na zachowanie prawidłowego 
(zgodnego z receptą) udziału poszczególnych kruszyw (piasek, kruszywo drobne granulowane, grysy 
itp.) w mieszance mineralnej.

Drugi stopień to wielokomorowy zasobnik kruszywa gorącego, pozwalający na dozowanie 
wagowe poszczególnych frakcji mieszanki mineralnej, co zapewnia jej wymagane uziarnienie.

Należy zwrócić uwagę, aby do poszczególnych komór dozatora wstępnego dostawał się tylko 
jeden rodzaj kruszywa.
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Kruszywo drobne (piasek naturalny i łamany, kruszywo drobne granulowane) powinno być 
składowane pod zadaszeniem, w celu uniknięcia zawilgocenia.

Kruszywo w stanie suchym pozwala na prawidłową pracę dozatora wstępnego (nie zatykają 
się otwory wysypowe), zmniejszenie zużycia paliwa oraz skrócenie cyklu produkcji.

Mączka mineralna musi być dozowana do mieszalnika w stanie suchym                     i 
podgrzanym.

Kolejność dozowania składników do mieszalnika jest następująca: kruszywo grube, kruszywo 
średnie, kruszywo drobne, wypełniacz, a po ich wymieszaniu – asfalt.

Poszczególne składniki mieszanki mineralno-asfaltowej powinny być dozowane do 
mieszalnika zgodnie z receptą, z następującą dokładnością:

− kruszywo ±  2,5 % m/m,
− wypełniacz ±  1,0 % m/m,
− asfalt ±  0,3 % m/m.

Dozowanie ww. składników powinno odbywać się automatycznie.

Mieszanie składników powinno odbywać się do czasu uzyskania jednorodnej, pod względem 
wyglądu i konsystencji, mieszanki; wszystkie ziarna powinny być dokładnie otoczone asfaltem.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić:

− z asfaltem D 20 od 175 do 220o C,
− z asfaltem D 35 od 165 do 210o C,
− z asfaltem D 50 od 155 do 200o C.

W celu ostatecznego przygotowania asfaltu lanego do wbudowania, należy go po załadowaniu 
do kotła transportowego, ogrzewać i mieszać nie krócej niż 1 godzinę.

5.4. Przygotowanie podłoża
Podłoże (podbudowa, warstwa wyrównawcza lub wiążąca) powinno posiadać projektowany 

profil, a powierzchnia jego musi być sucha i dokładnie oczyszczona z wszelkiego rodzaju 
zanieczyszczeń (piasku, błota, kurzu, rozlanego paliwa, itp.). Do usuwania zanieczyszczeń należy 
stosować szczotki mechaniczne i ręczne oraz sprzęt pneumatyczny (dmuchawy, odkurzacze itp.).

Podłoże nie powinno być skrapiane lepiszczem asfaltowym przed ułożeniem na nim warstwy 
asfaltu lanego.

Brzegi krawężników oraz innych urządzeń instalacyjnych jak włazy, wpusty itp. powinny być 
przed ułożeniem asfaltu lanego posmarowane lepiszczem asfaltowym (gorącym asfaltem drogowym, 
asfaltem upłynnionym, emulsją kationową).

5.5. Warunki przystąpienia do robót
Asfalt lany nie może być układany w temperaturze otoczenia niższej niż + 5o C.

Nie dopuszcza się układania asfaltu lanego podczas opadów atmosferycznych oraz na 
oblodzonych powierzchniach.

5.6. Zarób próbny
Przed przystąpieniem do produkcji asfaltu lanego Wykonawca jest zobowiązany do wykonania 

w obecności Inżyniera zarobu próbnego, w oparciu o zatwierdzoną receptę.

Z próbnego zarobu należy pobrać co najmniej 2 próbki ogólne o wadze od 3 do         4 kg, z 
których należy wydzielić 2 próbki laboratoryjne o wadze nie mniejszej niż 0,5 kg każda. Przygotowane 
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próbki laboratoryjne należy poddać ekstrakcji i określić zawartość asfaltu w mieszance mineralno-
asfaltowej.

Z mieszanki mineralnej, po wyekstrahowaniu asfaltu, należy wykonać analizę sitową  i 
sprawdzić zgodność składu granulometrycznego z projektowaną krzywą uziarnienia.

Tolerancje  zawartości  składników  mieszanki  mineralno-asfaltowej  względem  składu 
zaprojektowanego podano w tablicy 4.

Tablica  4.  Tolerancje  zawartości  składników  mieszanki  mineralno-asfaltowej  względem  składu 
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % m/m

Lp
.

Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszanki mineralno-asfaltowe 
do nawierzchni dróg o kategorii 

ruchu KR 1 lub KR 2
1 Ziarna pozostające na sitach o oczkach # 

mm:
 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0

± 5,0

2 Ziarna pozostające na sitach o oczkach # 
mm:  0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 ± 3,0

3 Ziarna przechodzące przez sito o oczkach 
# 0,075mm ± 2,0

4 Asfalt ± 0,5

5.7.  Odcinek próbny
Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni 

przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:

− stwierdzenia, czy sprzęt  do produkcji asfaltu lanego oraz jego wbudowania jest właściwy,
− określenia grubości warstwy wbudowanego asfaltu lanego, koniecznej do uzyskania wymaganej 

grubości warstwy nawierzchni,
− określenia  czasu  mieszania  składników  asfaltu  lanego  koniecznego  do  uzyskania  właściwej 

temperatury mieszanki.
Wykonawca powinien użyć tych samych materiałów oraz takiego sprzętu, jaki zastosuje do 

wykonywania nawierzchni. Długość odcinka próbnego nie powinna być mniejsza niż 50 m.

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.

Wykonawca może przystąpić do wykonywania nawierzchni, po zaakceptowaniu odcinka 
próbnego przez Inżyniera.

5.8. Wykonanie warstwy z asfaltu lanego 
5.8.1. Wbudowanie ręczne asfaltu lanego

Asfalt lany wbudowywany jest przy użyciu sprzętu wymienionego w pkt 3.2.

Dla uzyskania jednakowej grubości układanej warstwy należy stosować odpowiednio 
wypoziomowane i zamocowane listwy drewniane lub stalowe, posmarowane środkiem 
przeciwprzylepnym (np. roztwór szarego mydła i gliceryny w wodzie).
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Zabrania się stosowania do smarowania listew, pojemników na mieszankę (kubłów, taczek) i 
łopat, substancji pochodzenia naftowego (oleju napędowego, oleju opałowego, paliwa silnikowego 
itp.). W czasie układania warstwy nawierzchni należy sprawdzić profil podłużny i poprzeczny przy 
pomocy łaty. Stwierdzone nierówności należy natychmiast wyrównać gładzikiem, póki mieszanka jest 
gorąca i dostatecznie plastyczna.

Przy wykonywaniu złączy poprzecznych i podłużnych, należy stosować rozgrzewanie 
krawędzi gorącą mieszanką lub promiennikami podczerwieni z jednoczesnym zatarciem spoiny. Nie 
zaleca się smarowania złączy gorącym asfaltem.

Warstwa ścieralna, bezpośrednio po wykonaniu, powinna być posypana grysem od 2 mm do 4 
mm w ilości od 5 kg/m2 do 8 kg/m2 i zatarta. Zaleca się stosowanie skuteczniejszej metody 
uszorstnienia warstwy ścieralnej, polegającej na posypaniu gorącej jeszcze warstwy grysem 
lakierowanym od 2 mm do 4 mm i przywałowaniu go lekkim stalowym walcem gładkim.

Powierzchnia warstwy ścieralnej powinna być jednolita, o jednakowej barwie, bez pęknięć i rys.

5.8.2. Wbudowanie mechaniczne asfaltu lanego

Asfalt lany można wbudować w sposób mechaniczny, przy użyciu układarki.

Układanie mieszanki musi odbywać się w sposób ciągły, bez przestojów, z jednostajną 
prędkością. 

Nawierzchnię można oddać do ruchu po jej ostygnięciu do temperatury otoczenia.

Zaleca się układanie asfaltu lanego całą szerokością jezdni. Wówczas występują tylko złącza 
poprzeczne, między dziennymi działkami roboczym. Złącze należy dokładnie zatrzeć, aby otrzymać 
równą powierzchnię. W razie potrzeby do rozgrzania krawędzi można stosować promienniki 
podczerwieni. Do wykonywania złącz można stosować samoprzylepne taśmy asfaltowo-kauczukowe, 
które przylepiane są do obciętej krawędzi przed dalszym układaniem warstwy.

Mogą być stosowane tylko te taśmy, które posiadają aprobatę techniczną, wydaną przez 
uprawnioną jednostkę i zaakceptowane przez Inżyniera.

Gorącą powierzchnię warstwy ścieralnej należy uszorstnić przez równomierne posypanie 
grysem od 2 do 4 mm, w ilości od 5 kg/m2 do 8 kg/m2 lub grysem lakierowanym od 2 do 4 mm i 
przywałowanie lekkim walcem gładkim.

Najlepsze rezultaty daje stosowanie rozsypywarek wyposażonych w szczotki, które nadają 
odpowiednią energię kinetyczną grysom, wtłaczając je w gorącą mieszankę.

Przed oddaniem nawierzchni do ruchu, należy usunąć z niej niezwiązane ziarna grysu.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza 

oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji asfaltu lanego i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi, 
w celu akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania nawierzchni z asfaltu 
lanego  podano w tablicy 5.
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Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wykonywania nawierzchni 

    z asfaltu lanego

Lp. Wyszczególnienie badań
Częstotliwość badań.

Minimalna liczba badań

na dziennej działce roboczej

1 Skład asfaltu lanego 1 próbka przy produkcji do 300 Mg

2 próbki przy produkcji ponad 300 Mg

2 Właściwości asfaltu dla każdej cysterny

3 Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg

   4 Właściwości kruszywa przy każdej zmianie

5 Temperatura składników mieszanki 
mineralnej dozowanych do 
mieszalnika

dozór ciągły

6 Temperatura asfaltu lanego przy każdym załadunku do kotła 
transportowego i w czasie 

wbudowywania

6.3.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-
S-04001[8]. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w tablicy 4. 
Dopuszcza się wykonanie badań innymi równoważnymi metodami.

6.3.3. Badanie właściwości asfaltu

Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu.

6.3.4. Badanie właściwości wypełniacza

Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy  określić uziarnienie i wilgotność.  

6.3.5. Badanie właściwości kruszywa

Przy każdej zmianie należy określić klasę i gatunek kruszywa.

6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralnej 

Pomiar polega na dokonaniu odczytu temperatury na skali odpowiedniego termometru 
zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w 
recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury asfaltu lanego powinien być dokonywany: 

− po załadunku do kotła transportowego (w przypadku produkcji w kotle stałym lub otaczarce),
− w czasie wbudowywania w nawierzchnię.

Pomiar należy wykonywać przy użyciu termometru  z dokładnością  ± 2o C.

Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie i SST.

6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstwy z asfaltu  lanego
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
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Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje tablica 6.

Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z asfaltu     lanego

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalna częstotliwość

badań i pomiarów

1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 1 km

2 Równość podłużna warstwy każdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 m

3 Równość poprzeczna 
warstwy

nie rzadziej niż co 5 m 

4 Spadki poprzeczne warstwy 
*)  

10 razy na odcinku o długości 1 km

5 Rzędne wysokościowe pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i 
poprzecznej oraz usytuowania osi wg 
dokumentacji budowy

6 Ukształtowanie osi w planie*)

7 Grubość warstwy  2 próbki z każdego pasa ruchu o powierzchni 
do 3000 m2

8 Złącza podłużne i 
poprzeczne

cała długość złącza

9 Obramowanie warstwy cała długość

10 Wygląd warstwy ocena ciągła

11 Penetracja próbki z warstwy 2 próbki z każdego pasa ruchu o powierzchni 
do 3000 m2

*)  Dodatkowe  pomiary  spadków  poprzecznych  i  ukształtowania  osi  w  planie  należy  wykonać  w 
punktach głównych łuków poziomych.
6.4.2. Szerokość warstwy
Szerokość wykonanej warstwy powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją  + 5 cm.
6.4.3. Równość warstwy
Nierówności podłużne warstwy mierzone  wg BN-68/8931-04 [12] lub metodą równoważną nie 
powinny być większe od podanych poniżej. 
− 6 mm dla warstwy ścieralnej układanej mechanicznie,
− 8 mm dla warstwy ścieralnej układanej ręcznie.
Nierówności poprzeczne warstwy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 
5 mm.
6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy na odcinkach prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją   0,5 %.
6.4.5. Rzędne wysokościowe 
Rzędne wysokościowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją   1 cm.
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś  w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową z tolerancją   5 cm.
6.4.7. Grubość warstwy
Grubość warstwy powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją:      5 mm - dla 
warstwy o grubości od 2,5 do 3,5 cm,
+ 5 mm - dla warstwy o grubości od 1,5 do 2,5 cm.
6.4.8.  Złącza podłużne i poprzeczne

Sprawdzenie prawidłowości wykonania złącz podłużnych i poprzecznych polega na 
oględzinach zewnętrznych.  Złącza powinny być dobrze związane i zatarte.

6.4.9. Obramowanie warstwy
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         Sprawdzenie wykonuje się przez oględziny i pomiar przymiarem z podziałką milimetrową. Przy 
opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni nawierzchnia powinna wystawać od 3 do 5 mm ponad 
ich powierzchnię i być równo obcięta.

6.4.10. Wygląd warstwy

Wygląd warstwy powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, plam                  i 
wykruszeń.

6.4.11. Penetracja próbki z nawierzchni

Penetracja powinna być zgodna z wartością podaną w tablicy 3, według metody wykonania 
badania podanej w normie [13].

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z asfaltu lanego.

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i SST, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 i PN-S-96025:2000 [9] dały wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z mieszanki asfaltu lanego obejmuje:

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− dostarczenie materiałów,
− wyprodukowanie asfaltu lanego i jego  transport na miejsce wbudowania,
− posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników,
− rozłożenie asfaltu lanego,
− wyprofilowanie krawędzi,
− posypanie  grysem i przywałowanie,
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy związane

10.1. Normy
1. PN-

B-11111:1996
Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir 
i mieszanka
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D - 07.02.01  Oznakowanie pionowe ( znaki drogowe)

1. Wstęp

1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru oznakowania pionowego dróg , robót związanych z budową ścieżki rowerowej od 
granicy gmin Gościno-Karlino km 0+000 przez Pobłocie Wielkie, Karścino, Lubiechowo do 
miejscowości Karlino, km 11+157,82. Teren gminy Karlino.

1.2. Zakres stosowania OST
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 

szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich.

Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robót objętych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na drogach, w postaci:
znaków ostrzegawczych,
znaków zakazu i nakazu,
znaków informacyjnych, kierunku, miejscowości i znaków uzupełniających.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle 
umieszczony na konstrukcji wsporczej.
1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni którego umieszczana jest treść znaku. 
Tarcza może być wykonana z różnych materiałów (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako 
jednolita lub składana.
1.4.3. Lico znaku - przednia część znaku, służąca do podania treści znaku. Lico znaku może być 
wykonane jako malowane lub oklejane (folią odblaskową lub nieodblaskową). W przypadkach 
szczególnych (znak z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku może być zatopione w tarczy 
znaku.
1.4.4. Znak drogowy nieodblaskowy - znak, którego lico wykonane jest z materiałów zwykłych (lico nie 
wykazuje właściwości odblaskowych).
1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe (wykonane 
jest z materiału o odbiciu powrotnym - współdrożnym).
1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - słup (słupy), wysięgnik, wspornik itp., na którym zamocowana 
jest tarcza znaku, wraz z elementami służącymi do przymocowania tarczy (śruby, zaciski itp.).
1.4.7. Znak drogowy prześwietlany - znak, w którym wewnętrzne źródło światła jest umieszczone pod 
przejrzystym licem znaku.
1.4.8. Znak drogowy oświetlany - znak, którego lico jest oświetlane źródłem światła umieszczonym na 
zewnątrz znaku.
1.4.9. Znak nowy - znak użytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 
miesięcy od daty produkcji.
1.4.10. Znak użytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dłuższy niż 3 
miesiące od daty produkcji.
1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.5. 

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST D-

M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Aprobata techniczna dla materiałów
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Każdy materiał do wykonania pionowego znaku drogowego, na który nie ma normy,  musi 
posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. Znaki drogowe powinny mieć 
certyfikat bezpieczeństwa (znak „B”) nadany przez uprawnioną jednostkę.

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.

Klasa betonu powinna być zgodna z dokumentacją projektową. Beton powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-B-06250 [1].
2.3.1. Cement

Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5, 
odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [4].
2.3.2. Kruszywo

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [3]. Zaleca 
się stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu.
2.3.3. Woda

Woda do betonu powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami normy PN-B-32250 [6].
2.3.4. Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane jeśli przewiduje je dokumentacja 
projektowa, SST lub wskazania Inżyniera. Domieszki chemiczne powinny odpowiadać wymaganiom 
PN-B-23010 [5].

W betonie niezbrojonym zaleca się stosować domieszki napowietrzające, a w betonie 
zbrojonym dodatkowo domieszki uplastyczniające lub upłynniające.
2.3.5. Pręty zbrojenia

Pręty zbrojenia w fundamentach z betonu zbrojonego powinny odpowiadać wymaganiom PN-
B-06251 [2].

2.4. Konstrukcje wsporcze
2.4.1. Ogólne charakterystyki konstrukcji

Konstrukcje wsporcze znaków pionowych należy wykonać zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, zgodnie z propozycją Wykonawcy 
zaakceptowaną przez Inżyniera.

Konstrukcje wsporcze można wykonać z ocynkowanych rur lub kątowników względnie innych 
kształtowników, zaakceptowanych przez Inżyniera.

Wymiary i najważniejsze charakterystyki elementów konstrukcji wsporczej z rur i kątowników 
podano w tablicy 1 i 2.

Tablica 1. Rury stalowe okrągłe bez szwu walcowane na gorąco wg PN-H-74219 [9]
Średnica Grubość Masa 1 m Dopuszczalne odchyłki
zewnętrzna
mm

ścianki
mm

kg/m średnicy 
zewnętrznej

grubości 
ścianki

44,5
48,3
51,0
54,0
57,0
60,3
63,5
70,0
76,1
82,5
88,9
101,6
102,0
108,0
114,0
114,3
121,0

od 2,6 do 11,0
od 2,6 do 11,0
od 2,6 do 12,5
od 2,6 do 14,2
od 2,9 do 14,2
od 2,9 do 14,2
od 2,9 do 16,0
od 2,9 do 16,0
od 2,9 do 20,0
od 3,2 do 20,0
od 3,2 do 34,0
od 3,6 do 20,0
od 4,0 do 12,0
od 3,6 do 20,0
od 4,0 do 14,0
od 3,6 do 20,0
od 4,0 do 16,0

od 2,69 do 9,09
od 2,93 do 10,01
od 3,10 do 11,9
od 3,30 do 13,9
od 3,87 do 15,0
od 4,11 do 16,1
od 4,33 do 18,7
od 4,80 do 21,3
od 5,24 do 27,7
od 6,26 do 30,8
od 6,76 do 34,0
od 8,70 do 40,2
od 9,67 do 26,6
od 9,27 do 43,4
od 10,9 do 34,5
od 9,83 do 46,5
od 11,5 do 41,4

± 1,25 % ± 15 %

Tablica 2. Kątowniki równoramienne wg PN-H-93401 [18]
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Wymiary Grubość Masa 1 m Dopuszczalne odchyłki
ramion
mm

ramienia
mm

kątownika
kg/m

długości 
ramienia

grubości 
ramion

40 x 40
45 x 45
50 x 50
60 x 60
65 x 65
75 x 75
80 x 80
90 x 90
100 x 100

od 4 do 5
od 4 do 5
od 4 do 6
od 5 do 8
od 6 do 9
od 5 do 9
od 6 do 10
od 6 do 11
od 8 do 12

od 2,42 do 2,97
od 2,74 do 3,38
od 3,06 do 4,47
od 4,57 do 7,09
od 5,91 do 8,62
od 5,76 do 10,00
od 7,34 do 11,90
od 8,30 do 14,70
od 12,20 do 17,80

± 1
± 1
± 1,5
± 1,5
± 1,5
± 1,5
± 1,5
± 1,5
± 2

± 0,4
± 0,4
± 0,5
± 0,5
± 0,5
± 0,5
± 0,5
± 0,5
± 0,6

2.4.2. Rury
Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219 [9], PN-H-74220 [10] 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 ± 10 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. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczać 1,5 
mm na 1 m długości rury.

Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R 55, R 
65, 18G2A): PN-H-84023-07 [15], PN-H-84018 [12], PN-H-84019 [13], PN-H-84030-02 [16] lub inne 
normy.

Do ocynkowania rur stosuje się gatunek cynku Raf według PN-H-82200 [11].
Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie w 

opakowaniu uzgodnionym z Zamawiającym. Rury powinny być cechowane indywidualnie (dotyczy 
średnic 31,8 mm i większych i grubości ścianek 3,2 mm i większych) lub na przywieszkach 
metalowych (dotyczy średnic i grubości mniejszych od wyżej wymienionych). Cechowanie na rurze lub 
przywieszce powinno co najmniej obejmować: znak wytwórcy, znak stali i numer wytopu.
2.4.3. Kształtowniki

Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93010 [17]. Powierzchnia 
kształtownika powinna być charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad jak widoczne 
łuski, pęknięcia, zwalcowania i naderwania. Dopuszczalne są usunięte wady przez szlifowanie lub 
dłutowanie z tym, że obrobiona powierzchnia powinna mieć łagodne wycięcia i zaokrąglone brzegi, a 
grubość kształtownika nie może zmniejszyć się poza dopuszczalną dolną odchyłkę wymiarową dla 
kształtownika.

Kształtowniki powinny być obcięte prostopadle do osi wzdłużnej kształtownika. Powierzchnia 
końców kształtownika nie powinna wykazywać rzadzizn, rozwarstwień, pęknięć i śladów jamy 
skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.

Kształtowniki powinny być ze stali St3W lub St4W oraz mieć własności mechaniczne według 
PN-H-84020 [14] - tablica 3 lub innej uzgodnionej stali i normy pomiędzy Zamawiającym i wytwórcą.

Kształtowniki mogą być dostarczone luzem lub w wiązkach z tym, że kształtowniki o masie do 
25 kg/m dostarcza się tylko w wiązkach.
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Tablica 3. Podstawowe własności kształtowników według PN-H-84020 [14]

Stal

Granica plastyczności, MPa, minimum dla wyrobów 
o grubości lub średnicy, w mm

Wytrzymałość na 
roz-  ciąganie, 
MPa, dla wy- 
robów o grub. lub 
śred.  w mm

do 40 od 40 
do 65

od 65 
do 80

od 80
do 100

od 100
do 150

od 150
do 200

do 100 od 100
do 200

St3W

St4W

225

265

215

255

205

245

205

235

195

225

185

215

od 360
do 490
od 420
do 550

od 340
do 490
od 400
do 550

2.4.4. Elektrody lub drut spawalniczy
Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inżynier przewidują wykonanie spawanych połączeń 

elementów, to elektroda powinna spełniać wymagania BN-82/4131-03 [26] lub PN-M-69430 [22], 
względnie innej uzgodnionej normy, a drut spawalniczy powinien spełniać wymagania PN-M-69420 
[21], odpowiednio dla spawania gazowego acetylenowo-tlenowego lub innego zaakceptowanego 
przez Inżyniera.
Średnica elektrody lub drutu powinna wynosić połowę grubości elementów łączonych lub 6 do 8 mm, 
gdy elementy łączone są grubsze niż 15 mm.
Powierzchnia elektrody lub drutu powinna być czysta i gładka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lub smarów.
Do każdej partii elektrod lub drutów wytwórca powinien dostarczyć zaświadczenie, w którym podane 
są następujące wyniki badań: oględziny zewnętrzne, sprawdzenie wymiarów, sprawdzenie składu 
chemicznego, sprawdzenie wytrzymałości na rozciąganie, sprawdzenie pakowania oraz stwierdzenie 
zgodności własności elektrod lub drutów z normą.
Elektrody, druty i pręty powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach wolnych od 
czynników wywołujących korozję.
2.4.5. Powłoki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powłoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, 
powinna ona być z cynku o czystości nie mniejszej niż 99,5 % i odpowiadać wymaganiom 
BN-89/1076-02 [25]. Minimalna grubość powłoki cynkowej powinna być zgodna z wymaganiami tablicy 
4.

Powierzchnia powłoki powinna być jednorodna pod względem ziarnistości. Nie może ona 
wykazywać widocznych wad jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie powłoki od podłoża.

Tablica 4. Minimalna grubość powłoki metalizacyjnej cynkowej narażonej na działanie
    korozji atmosferycznej według BN-89/1076-02 [25]

Agresywność korozyjna 
atmosfery

Minimalna grubość powłoki,  µm,
 przy wymaganej trwałości w latach

według PN-H-04651 [8] 10 20
Umiarkowana
Ciężka

120
160 M

160
200 M

M - powłoka pokryta dwoma lub większą liczbą warstw powłoki malarskiej

2.4.6. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcję wsporczą
Producent lub dostawca każdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znaków umieszczanych 

na innych obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad drogą, kładki dla pieszych, słupy latarń itp.), 
także elementów służących do zamocowania znaków na tym obiekcie lub konstrukcji, obowiązany jest 
do wydania gwarancji na okres trwałości znaku uzgodniony z odbiorcą. Przedmiotem gwarancji są 
właściwości techniczne konstrukcji wsporczej lub elementów mocujących oraz 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.

2.5. Tarcza znaku
2.5.1.  Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne
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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 producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić, uzgodnioną z 
odbiorcą, trwałość znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a także udostępnić na życzenie 
odbiorcy:
instrukcję montażu znaku,
dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,
instrukcję utrzymania znaku.

2.5.3. Materiały do wykonania tarczy znaku
Materiałami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego są:

blacha stalowa,
blacha z aluminium lub stopów z aluminium,
inne materiały, np. sklejka wodoodporna, tworzywa syntetyczne, pod warunkiem uzyskania przez 
producenta aprobaty technicznej.
2.5.4. Tarcza znaku z blachy stalowej

Tarcza znaku z blachy stalowej grubości co najmniej 1,0 mm powinna być zabezpieczona 
przed korozją obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym. Dopuszcza się stosowanie 
innych sposobów zabezpieczenia stalowych tarcz znaków przed korozją, np. przez metalizowanie lub 
pokrywanie tworzywami syntetycznymi pod warunkiem uzyskania aprobaty technicznej dla danej 
technologii.

Nie dopuszcza się stosowania stalowych tarcz znaków, zabezpieczonych przed korozją 
jedynie farbami antykorozyjnymi.

Krawędzie tarczy powinny być zabezpieczone przed korozją farbami ochronnymi o 
odpowiedniej trwałości, nie mniejszej niż przewidywany okres użytkowania znaku.

Wytrzymałość dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna być mniejsza niż 310 MPa.
2.5.5. Tarcza znaku z blachy aluminiowej

Blacha z aluminium lub stopów aluminium powinna  być odporna na korozję w warunkach 
zasolenia.

Wymagane grubości:
z blachy z aluminium dla tarcz znaków wzmocnionych przetłoczeniami lub osadzonych w ramach co 
najmniej 1,5 mm,
z blachy z aluminium dla tarcz płaskich co najmniej 2,0 mm.

Powierzchnie tarczy nie przykryte folią lub farbami powinny być zabezpieczone przed korozją 
przy zastosowaniu farby ochronnej lub powłoki z tworzyw sztucznych.

Wytrzymałość dla tarcz z aluminium i stopów z aluminium powinna wynosić:
dla tarcz wzmocnionych przetłoczeniem lub osadzonych w ramach, co najmniej                    155 MPa,
dla tarcz płaskich, co najmniej 200 MPa.
2.5.6. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku musi być równa i gładka - bez odkształceń płaszczyzny znaku, w tym 
pofałdowań, wgięć, lokalnych wgnieceń lub nierówności itp. Odchylenie płaszczyzny tarczy znaku 
(zwichrowanie, pofałdowanie itp.) nie może wynosić więcej niż 1,5 % największego wymiaru znaku.

Krawędzie tarczy znaku muszą być równe i nieostre. Zniekształcenia krawędzi tarczy znaku, 
pozostałe po tłoczeniu lub innych procesach technologicznych, którym tarcza ta (w znakach 
drogowych składanych - segmenty tarczy) była poddana, muszą być usunięte.

Tarcze znaków drogowych składanych mogą być wykonane z modułowych kształtowników 
aluminiowych lub odpowiednio ukształtowanych segmentów stalowych. Dopuszcza się stosowanie 
modułowych kształtowników z tworzyw syntetycznych lub sklejki wodoodpornej, pod warunkiem 
uzyskania odpowiedniej aprobaty technicznej. Szczeliny między sąsiednimi segmentami znaku 
składanego nie mogą być większe od    0,8 mm.

2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1. Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się z zasady przez oklejenie tarczy znaku materiałem 
odblaskowym.

Właściwości folii odblaskowej (odbijającej powrotnie) powinny spełniać wymagania określone 
w aprobacie technicznej.
2.6.2. Wymagania jakościowe znaku odblaskowego
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Folie odblaskowe użyte do wykonania lica znaku powinny wykazywać pełne związanie z 
tarczą znaku przez cały okres wymaganej trwałości znaku. Niedopuszczalne są lokalne niedoklejenia, 
odklejania, złuszczenia lub odstawanie folii na krawędziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemożliwiać jej odłączenie od 
tarczy bez jej zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzeży znaków na folii odblaskowej, technologia 
malowania lub klejenia oraz stosowane w tym celu materiały powinny być uzgodnione z producentem 
folii.

Okres trwałości znaku wykonanego przy użyciu folii odblaskowych powinien wynosić od 7 do 
10 lat, w zależności od rodzaju materiału.

Powierzchnia lica znaku powinna być równa i gładka, nie mogą na niej występować lokalne 
nierówności i pofałdowania. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zarówno 
na powierzchni jak i na obrzeżach tarczy znaku.

Dokładność rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku, które mogą powstać 
przy nanoszeniu farby na odblaskową powierzchnię znaku, nie były większe niż:
2 mm dla znaków małych i średnich,
3 mm dla znaków dużych i wielkich.

Powstałe zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskową część znaku nie powinny być większe 
w każdym kierunku niż:
2 mm dla znaków małych i średnich,
3 mm dla znaków dużych i wielkich.

W znakach nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach              4 x 4 
cm nie może występować więcej niż 0,7 lokalnych usterek (załamania, pęcherzyki) o wymiarach nie 
większych niż 1 mm w każdym kierunku. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek 
zarysowań powierzchni znaku.

W znakach użytkowanych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm 
dopuszcza się do 2 usterek jak wyżej, o wymiarach nie większych niż            1 mm w każdym 
kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza się do 3 zarysowań o szerokości nie większej niż 0,8 mm i 
całkowitej długości nie większej niż 10 cm. Na całkowitej długości znaku dopuszcza się nie więcej niż 
5 rys szerokości nie większej niż 0,8 mm i długości przekraczającej 10 cm - pod warunkiem, że 
zarysowania te nie zniekształcają treści znaku.

W znakach użytkowanych dopuszcza się również lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie 
przekraczającej 6 mm2 każde - w liczbie nie większej niż pięć na powierzchni znaku małego lub 
średniego, oraz o powierzchni nie przekraczającej 8 mm2 każde - w liczbie nie większej niż 8 na 
każdym z fragmentów powierzchni znaku dużego lub wielkiego (włączając znaki informacyjne) o 
wymiarach 1200 x 1200 mm.

Uszkodzenia folii nie mogą zniekształcać treści znaku - w przypadku występowania takiego 
zniekształcenia znak musi być bezzwłocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek rys, sięgających przez 
warstwę folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach użytkowanych istnienie takich rys jest 
dopuszczalne pod warunkiem, że występujące w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekroczą 
wielkości określonych poniżej.

W znakach użytkowanych dopuszczalne jest występowanie po wymaganym okresie 
gwarancyjnym, co najwyżej dwóch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczających 2,0 mm 
w każdym kierunku na powierzchni każdego z fragmentów znaku o wymiarach 4 x 4 cm. W znakach 
nowych oraz w znakach znajdujących się w okresie wymaganej gwarancji żadna korozja tarczy znaku 
nie może występować.

Wymagana jest taka wytrzymałość połączenia folii odblaskowej z tarczą znaku, by po zgięciu 
tarczy o 90o przy promieniu łuku zgięcia do 10 mm w żadnym miejscu nie uległo ono zniszczeniu.

Tylna strona tarczy znaków odblaskowych musi być zabezpieczona matową farbą 
nieodblaskową barwy ciemno-szarej (szarej naturalnej) o współczynniku luminancji 0,08 do 0,10 - 
według wzorca stanowiącego załącznik do „Instrukcji o znakach drogowych pionowych” [28]. Grubość 
powłoki farby nie może być mniejsza od 20 µm. Gdy tarcza znaku jest wykonana z aluminium lub ze 
stali cynkowanej ogniowo i cynkowanie to jest wykonywane po ukształtowaniu tarczy - jej krawędzie 
mogą pozostać niezabezpieczone farbą ochronną.

2.7. Znaki nieodblaskowe
2.7.1. Wymagania dotyczące powierzchni i barwy znaku nieodblaskowego

Znaki nieodblaskowe (znaki nieodblaskowe zwykłe) mogą być wykonane jako malowane lub 
oklejane folią, z materiałów nie wykazujących odbicia powrotnego (współdrożnego). Nie dopuszcza się 
używania na znaki drogowe nieodblaskowe (zwykłe) materiałów fluorescencyjnych.
2.7.2. Warunki podstawowe dla farb i folii nieodblaskowych
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Folie i farby użyte do wykonania znaku muszą wykazywać pełne związanie z podłożem 
(powierzchnią tarczy znaku) przez cały czas wymaganej trwałości znaku. Niedopuszczalne są w 
szczególności lokalne niedoklejenia, odklejenia, pęcherze, złuszczenia lub odstawanie farby lub folii 
na krawędziach lica znaku oraz na jego powierzchni.
2.7.3. Warunki dodatkowe dla farb nieodblaskowych

Powierzchnia farby na licu znaku nowego musi być jednolita - bez lokalnych szczelin lub 
pęknięć. Niedopuszczalne są lokalne nierówności farby oraz cząstki mechaniczne zatopione w 
warstwie farby.

Grubość farby lica znaku nie może być mniejsza od 50 µm. Grubość farby na tylnej stronie 
znaku nie może być mniejsza od 20 µm.
2.7.4. Warunki dodatkowe dla folii nieodblaskowych

Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemożliwiać jej odklejenie od 
podłoża bez jej zniszczenia.

Krawędzie folii na obrzeżach tarczy znaku, jak również krawędzie folii, symboli, napisów, 
obramowań itp. muszą być tak wykonane i zabezpieczone, by zapewniona była integralność znaku 
przez pełen okres jego trwałości.
2.7.5. Wymagania jakościowe dla znaków malowanych

Powierzchnia lica znaków drogowych malowanych musi być równa i gładka; niedopuszczalne 
jest występowanie na nim jakichkolwiek fragmentów nie pokrytych farbą. Struktura powierzchniowa 
warstwy farby nie może sprzyjać osadzaniu na niej zanieczyszczeń lub cząstek kurzu.

W znakach nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie 
może występować więcej niż jedna lokalna usterka w postaci zarysowań o szerokości nie większej od 
0,8 mm i długości nie większej niż 8 mm. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek innych 
usterek, w tym pęcherzyków, rozległych zarysowań, wyczuwalnych nierówności farby - na powierzchni 
tarczy znaku. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek ognisk korozji na licu znaku lub na 
tylnej stronie tarczy znaku.

W znakach użytkowanych w okresie wymaganej trwałości znaku na każdym z fragmentów 
powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza się do trzech usterek o charakterze wskazanym 
wyżej oraz do jednej powierzchniowej usterki lokalnej (pęcherzyki itp.) o wymiarach nie większych od 
2 mm. Na całkowitej powierzchni znaku dopuszcza się nie więcej niż 8 zarysowań szerokości nie 
większej niż 0,5 mm i długości nie przekraczającej 8 cm, jeżeli ich głębokość nie sięga do podłoża lub 
nie więcej niż 5 zarysowań o długości przekraczającej 10 mm, lecz nie większej od 10 cm, jeżeli ich 
głębokość sięga do podłoża oraz do pięciu ognisk korozji o wymiarach nie przekraczających 4 mm w 
każdym kierunku w znakach małych i średnich lub 6 mm w znakach dużych i wielkich - pod 
warunkiem, że te zarysowania lub ogniska korozji nie zniekształcają treści znaku.

Wady w postaci nierówności konturów  rysunku znaku, które mogą powstać przy nanoszeniu 
farby na lico znaku, nie mogą przekraczać 1 mm dla znaków małych i średnich oraz 2 mm dla znaków 
dużych i wielkich.

Niedopuszczalne jest występowanie zacieków o wymiarach większych niż 2 mm w znakach 
małych i średnich oraz 3 mm w znakach dużych i wielkich w każdym kierunku.

2.7.6. Wymagania jakościowe dla znaków oklejanych
Powierzchnia tarczy znaku oklejanego musi być równa i gładka; nie mogą na niej występować 

lokalne nierówności i pofałdowania.
W znakach nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach            4 x 4 cm 

nie może występować więcej niż 0,7 lokalnych usterek (niewielkie zarysowania o długości nie większej 
niż 8 mm itp.) o wymiarach nie większych niż 1 mm w każdym kierunku. Niedopuszczalne jest 
występowanie jakichkolwiek rozległych zarysowań oraz pojedynczych rys dłuższych od 8 mm na 
powierzchni znaku.

W znakach użytkowanych w okresie wymaganej trwałości znaku na każdym z fragmentów 
powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza się do 2 lokalnych usterek jak wyżej, o 
wymiarach nie większych od 2 mm w każdym kierunku. Na każdym z tych fragmentów dopuszcza się 
do 3 zarysowań o szerokości nie większej niż 0,8 mm i całkowitej długości nie większej niż 10 cm. Na 
całkowitej powierzchni znaku dopuszcza się nie więcej niż 5 zarysowań szerokości nie większej niż 
0,8 mm i długości przekraczającej 10 cm lecz nie większej od 20 cm - pod warunkiem, że zarysowania 
te nie zniekształcają treści znaku.

W znakach użytkowanych w okresie wymaganej trwałości dopuszcza się również lokalne 
odklejenia folii o powierzchni nie przekraczającej 8 mm2 każde - w liczbie nie większej niż pięć na 
powierzchni znaku małego lub średniego, oraz o powierzchni nie przekraczającej 10 mm2 każde w 
liczbie nie większej niż 8 na każdym z fragmentów powierzchni znaku dużego lub wielkiego (włączając 
znaki informacyjne) o wymiarach       1200 x 1200 mm lub na całkowitej powierzchni znaku, jeżeli 
powierzchnia ta jest mniejsza od 1,44 m2.
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Zarysowania i oderwania folii nie mogą zniekształcać treści znaku - w przypadku 
występowania takiego zniekształcenia znak musi być bezzwłocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek zarysowań, sięgających 
przez warstwę folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach użytkowanych istnienie takich rys jest 
dopuszczalne pod warunkiem, że występujące w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekroczą 
wielkości określonych w dalszym ciągu.

Zachowana musi być co najmniej identyczna dokładność rysunku znaku, jak dla znaków 
malowanych (pkt 2.7.5).

W znakach nowych folia nie może wykazywać żadnych znamion odklejeń, rozwarstwień, 
zanieczyszczeń itp. między poszczególnymi warstwami folii lub licem i tarczą znaku. Niedopuszczalne 
jest występowanie jakichkolwiek ognisk korozji zarówno na powierzchni jak i na obrzeżach tarczy 
znaku.

W znakach użytkowanych dopuszczalne jest występowanie po okresie wymaganej gwarancji 
co najwyżej dwóch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczających 2,0 mm w każdym 
kierunku na powierzchni każdego  fragmentu znaku o wymiarach                       4 x 4 cm. 
W znakach nowych oraz w znakach znajdujących się w okresie wymaganej gwarancji nie może 
występować żadna korozja tarczy znaku.

Wymagana jest taka wytrzymałość połączenia folii z tarczą znaku, by po zgięciu tarczy o 90o 

przy promieniu łuku zgięcia do 15 mm w żadnym miejscu nie uległo ono zniszczeniu.
Zabronione jest stosowanie folii, które mogą być bez całkowitego zniszczenia odklejone od 

tarczy znaku lub od innej folii, na której zostały naklejone.
2.7.7. Tylna strona znaków nieodblaskowych

Tylna strona tarczy znaków musi być zabezpieczona matową farbą nieodblaskową barwy 
ciemno-szarej (szarej neutralnej) o współczynniku luminancji 0,08 do 0,10 - według wzorca 
stanowiącego załącznik do „Instrukcji o znakach drogowych pionowych” [28]. Grubość powłoki farby 
nie może być mniejsza od 20 µm. Gdy tarcza znaku jest wykonana z aluminium lub ze stali 
cynkowanej ogniowo i cynkowanie to jest wykonywane po ukształtowaniu tarczy - jej krawędzie mogą 
pozostać niezabezpieczone farbą ochronną. W przypadkach wycinania tarczy znaku z blachy stalowej 
cynkowanej powierzchniowo - krawędzie tarczy należy zabezpieczyć odpowiednią powłoką 
przeciwkorozyjną.

2.8. Znaki prześwietlane
2.8.1. Wymagania ogólne dotyczące znaków prześwietlanych

Znaki drogowe prześwietlane wykonuje się jako urządzenia, których integralnym składnikiem 
jest oprawa oświetleniowa wbudowana w znak - osłonięta licem znaku z materiału przepuszczającego 
światło.

Oprawa oświetleniowa wbudowana w znak musi być oznaczona znakiem bezpieczeństwa „B” 
wydanym przez uprawnioną jednostkę.

Znak drogowy prześwietlany musi mieć umieszczone w sposób trwały oznaczenia 
przewidziane na tabliczce znamionowej według ustalenia punktu 5, a ponadto oznaczenie oprawy: a) 
napięcia znamionowego zasilania, b) rodzaju prądu, c) liczby typu i mocy znamionowej źródeł światła, 
d) symbolu klasy ochronności elektrycznej oprawy wbudowanej w znak, e) symbolu IP stopnia 
ochrony odporności na wnikanie wilgoci i ciał obcych.

Równość i gładkość powierzchni znaku i dokładność rysunku znaku dla znaków 
prześwietlanych należy przyjmować jak dla znaków nieodblaskowych (pkt 2.7).
2.8.2. Lico znaku prześwietlanego

Lico znaku powinno być tak wykonane, aby nie występowały niedokładności w postaci 
pęcherzy, pęknięć itp. Niedopuszczalne są lokalne nierówności oraz cząstki mechaniczne zatopione w 
warstwie prześwietlanej.
2.9. Znaki oświetlane
2.9.1. Wymagania ogólne dotyczące znaków oświetlanych

Znaki drogowe oświetlane wykonuje się jak znaki nieodblaskowe. Ze znakiem sprzężona jest 
w sposób sztywny oprawa oświetleniowa, oświetlająca w nocy lico znaku. Oprawa umieszczona jest 
na zewnątrz znaku.

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie znaku z materiałów 
odblaskowych, znak musi spełniać dodatkowo wymagania określone w punkcie 2.6.

Oprawa oświetleniowa znaku musi być oznaczona znakiem bezpieczeństwa „B” wydanym 
przez uprawnioną jednostkę.

Oznaczenia na tabliczce znamionowej oprawy muszą spełniać wymagania określone w 
punkcie 2.8.1.
2.9.2. Rodzaj powierzchni znaku
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Wymagania dotyczące powierzchni znaku ustala się jak dla znaków nieodblaskowych (pkt 
2.7), a w przypadku wykonania znaku z materiałów odblaskowych - jak dla znaków odblaskowych (pkt 
2.6).

Warunki wykonania lica znaku ustala się odpowiednio jak dla znaków nieodblaskowycnh (pkt 
2.7).
2.10. Znaki emaliowane

Znaki drogowe emaliowane mogą być stosowane pod warunkiem uzyskania aprobaty 
technicznej. Trwałość znaku emaliowanego, w tym również trwałość jego barwy nie może być 
mniejsza od 15 lat.

2.11. Materiały do montażu znaków
Wszystkie ocynkowane łączniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą 

elementów konstrukcji wsporczych znaków jak śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, 
gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów.

Łączniki mogą być dostarczane w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub 
paletach, w zależności od ich wielkości.

2.12. Przechowywanie i składowanie materiałów
Cement stosowany do wykonania fundamentów dla pionowych znaków drogowych powinien 

być przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08 [27].
Kruszywo do betonu należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas.
Prefabrykaty betonowe powinny być składowane na wyrównanym, utwardzonym i 

odwodnionym podłożu. Prefabrykaty należy układać na podkładach z zachowaniem prześwitu 
minimum 10 cm między podłożem a prefabrykatem.

Znaki powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów 
działających korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniami.

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

3.
3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
koparek kołowych, np. 0,15 m3 lub koparek gąsienicowych, np. 0,25 m3,
żurawi samochodowych o udźwigu do 4 t,
ewentualnie wiertnic do wykonywania dołów pod słupki w gruncie spoistym,
betoniarek przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”,
środków transportowych do przewozu materiałów,
przewoźnych zbiorników na wodę,
sprzętu spawalniczego, itp.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 4.

4.2. Transport materiałów do pionowego oznakowania dróg
Transport cementu powinien odbywać się  zgodnie z BN-88/6731-08 [27].
Transport kruszywa  powinien odbywać się  zgodnie z PN-B-06712 [3].
Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukcji wsporczych znaków, powinny być 

przewożone środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami. 
Rozmieszczenie prefabrykatów na środkach transportu powinno być symetryczne.

Transport znaków, konstrukcji wsporczych i sprzętu (uchwyty, śruby, nakrętki itp.) powinien się 
odbywać środkami transportowymi w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się w czasie 
transportu i uszkadzanie.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

61



Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć:

lokalizację znaku, tj. jego pikietaż oraz odległość od krawędzi jezdni, krawędzi pobocza umocnionego 
lub pasa awaryjnego postoju,
wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki sposób, aby w 
czasie trwania i odbioru robót istniała możliwość sprawdzenia lokalizacji znaków.

Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z dokumentacją projektową.

5.3. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków
Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien być dostosowany do 

głębokości wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzętu. Wymiary wykopu powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową lub wskazaniami Inżyniera.

Wykopy fundamentowe powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich zakończeniu 
można było przystąpić natychmiast do wykonania w nich robót fundamentowych.
5.3.1. Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed ułożeniem prefabrykatu należy wyrównać i zagęścić. Wolne przestrzenie 
między ścianami gruntu i prefabrykatem należy wypełnić materiałem kamiennym, np. klińcem i 
dokładnie zagęścić ubijakami ręcznymi.

Jeżeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to górna powierzchnia prefabrykatu powinna 
być równa z powierzchnią pobocza lub być wyniesiona nad tę powierzchnię nie więcej niż 0,03 m.
5.3.2. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znaków 
wielkowymiarowych (znak kierunku i miejscowości), wykonywane z betonu „na mokro” lub z betonu 
zbrojonego należy wykonać zgodnie z PN-S-02205 [24].

Posadowienie fundamentów w wykopach otwartych bądź rozpartych należy wykonywać 
zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami Inżyniera. Wykopy należy zabezpieczyć 
przed napływem wód opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem umożliwiającym łatwy 
odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. Dno wykopu powinno być wyrównane z 
dokładnością ± 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt należy usunąć i miejsce wypełnić do 
spodu fundamentu betonem klasy B 15. Płaszczyzny boczne fundamentów stykające się z gruntem 
należy zabezpieczyć izolacją, np. emulsją kationową. Po wykonaniu fundamentu wykop należy 
zasypać warstwami grubości 20 cm z dokładnym zagęszczeniem gruntu.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego
Konstrukcje wsporcze znaków - słupki, słupy, wysięgniki, konstrukcje dla tablic 

wielkowymiarowych, powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją pionową i  SST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

odchyłka od pionu, nie więcej niż ± 1 %,
odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż ± 2 cm,
odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa 
awaryjnego postoju, nie więcej niż ± 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległości umieszczenia 
znaku zgodnie z Instrukcją o znakach drogowych pionowych [28].

5.5. Wykonanie spawanych złącz elementów metalowych
Złącza spawane elementów metalowych powinny odpowiadać wymaganiom PN-M-69011 [20].
Wytrzymałość zmęczeniowa spoin powinna wynosić od 19 do 32 MPa. Odchyłki wymiarów 

spoin nie powinny przekraczać ± 0,5 mm dla spoiny grubości do 6 mm i ± 1,0 mm dla spoiny o 
grubości powyżej 6 mm.

Odstęp w złączach zakładkowych i nakładkowych, pomiędzy przylegającymi do siebie 
płaszczyznami nie powinien być większy niż 1 mm.

Złącza spawane nie powinny mieć wad większych niż podane w tablicy 5. Inżynier może 
dopuścić wady większe niż podane w tablicy jeśli uzna, że nie mają one zasadniczego wpływu na 
cechy eksploatacyjne znaku pionowego.
Tablica 5. Dopuszczalne wymiary wad w złączach spawanych, wg PN-M-69775 [23]
Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady,   mm
Brak przetopu
Podtopienie lica spoiny
Porowatość spoiny

2,0
1,5
3,0
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Krater w spoinie
Wklęśnięcie lica spoiny
Uszkodzenie mechaniczne spoiny
Różnica wysokości sąsiednich wgłębień 
i wypukłości lica spoiny

1,5
1,5
1,0

3,0
5.6. Konstrukcje wsporcze
5.6.1. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem

Konstrukcje wsporcze znaków drogowych bramowych lub wysięgnikowych jedno lub 
dwustronnych, jak również konstrukcje wsporcze znaków tablicowych bocznych o powierzchni 
większej od 4,5 m2, gdy występuje możliwość bezpośredniego najechania na nie przez pojazd - muszą 
być zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi barierami ochronnymi lub innego rodzaju 
urządzeniami ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub 
wskazaniami Inżyniera. Podobne zabezpieczenie należy stosować w przypadku innych konstrukcji 
wsporczych, gdy najechanie na nie w większym stopniu zagraża bezpieczeństwu użytkowników 
pojazdów, niż najechanie pojazdu na barierę, jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub 
Inżynier.
5.6.2. Łatwo zrywalne złącza konstrukcji wsporczej

W przypadku konstrukcji wsporczych, nie osłoniętych barierami ochronnymi - zaleca się 
stosowanie łatwo zrywalnych lub łatwo rozłączalnych przekrojów, złączy lub przegubów o odpowiednio 
bezpiecznej konstrukcji, umieszczonych na wysokości od 0,15 do 0,20 m nad powierzchnią terenu.

W szczególności - zaleca się stosowanie takich przekrojów, złączy lub przegubów w 
konstrukcjach wsporczych nie osłoniętych barierami ochronnymi, które znajdują się na obszarach 
zwiększonego zagrożenia kolizyjnego (ostrza rozgałęzień dróg łącznikowych, zewnętrzna strona 
łuków drogi itp.).

Łatwo zrywalne lub łatwo rozłączalne złącza, przekroje lub przeguby powinny być tak 
skonstruowane i umieszczone, by znak wraz z konstrukcją wsporczą po zerwaniu nie przewracał się 
na jezdnię. Wysokość części konstrukcji wsporczej, pozostałej po odłączeniu górnej jej części od 
fundamentu, nie może być większa od 0,25 m.
5.6.3.  Zapobieganie   zagrożeniu   użytkowników   drogi   i   terenu   przyległego   -   przez 
           konstrukcję wsporczą

Konstrukcja wsporcza znaku musi być wykonana w sposób ograniczający zagrożenie 
użytkowników pojazdów samochodowych oraz innych użytkowników drogi i terenu do niej przyległego 
przy najechaniu przez pojazd na znak. Konstrukcja wsporcza znaku musi zapewnić możliwość łatwej 
naprawy po najechaniu przez pojazdy lub innego rodzaju uszkodzenia znaku.
5.6.4. Tablicowe znaki drogowe na dwóch słupach lub podporach

Przy stosowaniu tablicowych znaków drogowych (drogowskazów tablicowych, tablic 
przeddrogowskazowych, tablic szlaku drogowego, tablic objazdów itp.) umieszczanych na dwóch 
słupach lub podporach - odległość między tymi słupami lub podporami, mierzona prostopadle do 
przewidywanego kierunku najechania przez pojazd, nie może być mniejsza od 1,75 m. Przy 
stosowaniu większej liczby słupów niż dwa - odległość między nimi może być mniejsza.
5.6.5. Poziom górnej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym 
podobnym - pożądane jest, by górna część fundamentu pokrywała się z powierzchnią pobocza, pasa 
dzielącego itp. lub była nad tę powierzchnię wyniesiona nie więcej niż              0,03 m. W przypadku 
konstrukcji wsporczych, znajdujących się poza koroną drogi, górna część fundamentu powinna być 
wyniesiona nad powierzchnię terenu nie więcej niż 0,15 m.
5.6.6. Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znaków drogowych pionowych muszą mieć barwę szarą neutralną z 
tym, że dopuszcza się barwę naturalną pokryć cynkowanych. Zabrania się stosowania pokryć 
konstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie - z wyjątkiem przypadków, gdy jest to wymagane 
odrębnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami technicznymi.

5.7. Połączenie tarczy znaku z konstrukcją wsporczą
Tarcza znaku musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemożliwiający jej 

przesunięcie lub obrót.
Materiał i sposób wykonania połączenia tarczy znaku z konstrukcją wsporczą musi 

umożliwiać, przy użyciu odpowiednich narzędzi, odłączenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cały 
okres użytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na których występują częste przypadki dewastacji znaków, zaleca się 
stosowanie elementów złącznych o konstrukcji uniemożliwiającej lub znacznie utrudniającej ich 
rozłączenie przez osoby niepowołane.

Tarcza znaku składanego musi wykazywać pełną integralność podczas najechania przez 
pojazd w każdych warunkach kolizji. W szczególności - żaden z segmentów lub elementów tarczy nie 
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może się od niej odłączać w sposób powodujący narażenie kogokolwiek na niebezpieczeństwo lub 
szkodę.

Nie dopuszcza się zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób wymagający 
bezpośredniego przeprowadzenia śrub mocujących przez lico znaku.

5.8. Trwałość wykonania znaku pionowego
Znak drogowy pionowy musi być wykonany w sposób trwały, zapewniający pełną czytelność 

przedstawionego na nim symbolu lub napisu w całym okresie jego użytkowania, przy czym wpływy 
zewnętrzne działające na znak, nie mogą powodować zniekształcenia treści znaku.

5.9. Urządzenia elektryczne na konstrukcji wsporczej
Przy umieszczaniu na konstrukcji wsporczej znaku drogowego jakichkolwiek urządzeń 

elektrycznych - obowiązują zasady oznaczania i zabezpieczania tych urządzeń, określone w 
odpowiednich przepisach i zaleceniach dotyczących urządzeń elektroenergetycznych.

5.10. Źródło światła znaku prześwietlanego i znaku oświetlanego
Źródło światła należy wykonać zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub 

wskazaniami Inżyniera, jako:
lampy fluorescencyjne barwy dziennej lub chłodno białej,
wysokoprężne lampy rtęciowe o poprawionym współczynniku oddawania barw,
lampy metalo-halogenowe.

5.11. Warunki dla oprawy oświetleniowej znaku prześwietlanego
Oprawa wbudowana w znak powinna spełniać wymagania PN-E-06314 [7] z następującymi 

uzupełnieniami i zmianami:
sposób połączeń lica znaku z tarczą znaku w formie komory, w którą wbudowana jest oprawa, 
powinien zastąpić stopień IP-53 ochrony od wpływu czynników zewnętrznych,
komora statecznika powinna zapewnić co najmniej stopień ochrony IP-23,
sprawność świetlna układu nie powinna być mniejsza niż 0,4,
karta katalogowa może nie zawierać krzywych rozsyłu światłości, wykresów sprawności i izoluks,
w oznaczeniu musi być podany rok produkcji.
5.12. Warunki dla oprawy oświetleniowej znaku oświetlanego

Oprawa oświetlająca znak powinna spełniać wymagania PN-E-06314 [7] z następującymi 
uzupełnieniami i zmianami:
oprawa powinna być zbudowana jako zamknięta, o stopniu ochrony IP-53 dla komory lampowej i co 
najmniej IP-23 dla komory statecznika,
dla opraw zawieszanych na wysokości poniżej 2,5 m klosz oprawy powinien być wykonany z 
materiałów odpornych na uszkodzenia mechaniczne,
karta katalogowa oprawy może nie zawierać wykresu światłości i wykresu sprawności,
w oznaczeniu oprawy musi być podany rok produkcji.

Oprawa oświetleniowa stanowiąca integralną część znaku oświetlanego umieszczana jest 
przed licem znaku i musi być sztywno i trwale związana z tarczą znaku.

5.13. Tabliczka znamionowa znaku
Każdy wykonany znak drogowy oraz każda konstrukcja wsporcza musi mieć tabliczkę 

znamionową z:
nazwą, marką fabryczną lub innym oznaczeniem umożliwiającym identyfikację wytwórcy lub dostawcy,
datą produkcji,
oznaczeniem dotyczącym materiału lica znaku,
datą ustawienia znaku.

Zaleca się, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczych zawierała również miesiąc i rok 
wymaganego przeglądu technicznego.

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

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych
Wykonawca powinien przeprowadzić badania materiałów do wykonania fundamentów 

betonowych „na mokro”. Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na 
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wniosek Wykonawcy, Inżynier może zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych 
robót.

6.3. Badania w czasie wykonywania robót
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z aprobatą techniczną lub z deklaracją zgodności 
wydaną przez producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.

Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z ustaleniami tablicy 6.

Tablica 6. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów
                   dostarczonych przez producentów
Lp. Rodzaj 

badania
Liczba badań Opis badań Ocena 

wyników 
badań

1 Sprawdzenie 
powierzchni

od 5 do 10 
badań z 
wybra-  nych 
losowo 
elementów w 
każdej dostar- 
czonej partii

Powierzchnię zbadać 
nieuzbrojonym okiem. Do 
ew. sprawdzenia głębokości 
wad użyć dostępnych 
narzędzi (np. liniałów z 
czujnikiem, suwmiarek, 
mikrometrów itp.

Wyniki badań 
powinny być 
zgodne z 
wymaganiami 

2 Sprawdzenie 
wymiarów

wyrobów liczą-
cej do 1000 
elementów

Przeprowadzić 
uniwersalnymi przyrządami 
pomiarowymi lub 
sprawdzianami (np. liniałami, 
przymiarami itp.)

punktu 2

W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie 
właściwości dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2.  
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót

W czasie wykonywania robót należy sprawdzać:
zgodność wykonania znaków pionowych z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary, wysokość 
zamocowania znaków),
zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5,
prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3,
poprawność wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 5.3,
poprawność ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4.

W przypadku wykonania spawanych złącz elementów konstrukcji wsporczych:
przed oględzinami, spoinę i przylegające do niej elementy łączone  (od 10 do 20 mm z każdej strony) 
należy dokładnie oczyścić z zanieczyszczeń utrudniających prowadzenie obserwacji i pomiarów,
oględziny złączy należy przeprowadzić wizualnie z ewentualnym użyciem lupy o powiększeniu od 2 do 
4 razy; do pomiarów spoin powinny być stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne 
spoinomierze,
w przypadkach wątpliwych można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymałości 
zmęczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515 [18],
złącza o wadach większych niż dopuszczalne, określone w punkcie 5.5, powinny być naprawione 
powtórnym spawaniem.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi są:
szt. (sztuka), dla znaków konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych,
m2 (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znaków pozostałych.

8. Odbiór robót

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

8.2. Odbiór ostateczny
Odbiór robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.
Odbiór ostateczny powinien być dokonany po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie 

wyników pomiarów i badań jakościowych określonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbiór pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego w 

SST.

9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
wykonanie fundamentów
dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,
zamocowanie tarcz znaków drogowych,
przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy związane

10.1. Normy
  1. PN-B-06250 Beton zwykły
  2. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
  3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
  4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania                 i ocena zgodności
  5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia
  6. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
  7. PN-E-06314 Elektryczne oprawy oświetlenia zewnętrznego
  8. PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie 

agresywności korozyjnej środowiska
  9. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 

zastosowania
10. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno 

ogólnego przeznaczenia
11. PN-H-82200 Cynk
12. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. 

Gatunki
13. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i 

ulepszania cieplnego. Gatunki
14. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. 

Gatunki
15. PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
16. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki
17. PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco
18. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne
19. PN-M-06515 Dźwignice. Ogólne zasady projektowania stalowych 

ustrojów nośnych
20. PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach 

spawanych. Podział i wymagania
21. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
22. PN-M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i 

napawania. Ogólne wymagania i badania
23. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie 
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klasy wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych
24. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 

badania
25. BN-89/1076-02 Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i 

aluminiowe na konstrukcjach stalowych i żeliwnych. 
Wymagania i badania

26. BN-82/4131-03 Spawalnictwo. Pręty i elektrody ze stopów stellitowych i 
pręty z żeliw wysokochromowych do napawania

27. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

10.2. Inne dokumenty
Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom I. Zasady stosowania znaków i urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu. Zał. nr 1 do zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 
marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 120).
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D - 07.01.01  Oznakowanie poziome

1. Wstęp

1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru oznakowania poziomego dróg , robót związanych z budową ścieżki rowerowej od 
granicy gmin Gościno-Karlino km 0+000 przez Pobłocie Wielkie, Karścino, Lubiechowo do 
miejscowości Karlino, km 11+157,82. Teren gminy Karlino.

1.2. Zakres stosowania OST
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 

szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich.

Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robót objętych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem i odbiorem oznakowania poziomego stosowanego na drogach o nawierzchni twardej.

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.
1.4.2. Znaki podłużne - linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim kątem, 
występujące jako linie segregacyjne lub krawędziowe, 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 opuszczenia pasa, na którym się znajdują.
1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki wyznaczające miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystów 
w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdów.
1.4.5. Znaki uzupełniające - znaki w postaci symboli, napisów, linii przystankowych oraz inne 
określające szczególne miejsca na nawierzchni.
1.4.6. Materiały do poziomego 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. 
Materiały te powinny być retrorefleksyjne.
1.4.7. Materiały do znakowania cienkowarstwowego - farby nakładane warstwą grubości od 0,3 mm 
do 0,8 mm.
1.4.8. Materiały do znakowania grubowarstwowego - materiały nakładane warstwą grubości od 0,9 
mm do 5 mm. Należą do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimno oraz masy 
termoplastyczne.
1.4.9. Materiały prefabrykowane - materiały, 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 folie do oznakowań tymczasowych (żółte) i trwałych (białe) oraz punktowe elementy 
odblaskowe.
1.4.10. Punktowe elementy odblaskowe - materiały o wysokości do 15 mm, a w szczególnych 
wypadkach do 25 mm, które są przyklejane lub wbudowywane w nawierzchnię. Mają różny kształt, 
wielkość i wysokość oraz rodzaj i liczbę zastosowanych elementów odblaskowych, do których należą 
szklane soczewki, elementy odblaskowe z polimetekrylanu metylu i folie odblaskowe.
1.4.11. Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materiału o barwie żółtej, którego czas 
użytkowania wynosi do 3 miesięcy lub do czasu zakończenia robót.
1.4.12. Okresowe oznakowanie drogowe - oznakowanie, którego czas użytkowania wynosi do 6 
miesięcy.
1.4.13. Kulki szklane - materiał do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na oznakowanie 
wykonane materiałami w stanie ciekłym, w celu uzyskania widzialności oznakowania w nocy.
1.4.14. Materiał uszorstniający - kruszywo zapewniające oznakowaniu poziomemu właściwości 
antypoślizgowe.
1.4.15. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
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Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.5. 
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST D-
M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Dokument dopuszczający do stosowania materiałów
Każdy materiał używany przez Wykonawcę do poziomego znakowania dróg musi posiadać 

aprobatę techniczną.

2.3. Badanie materiałów, których jakość budzi wątpliwość
Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości jego lub Inżyniera, co do jakości, w celu stwierdzenia czy odpowiadają one wymaganiom 
określonym w punkcie 2. Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowanemu laboratorium. 
Badania powinny być wykonane zgodnie z „Warunkami technicznymi POD-97” [4].

2.4. Oznakowanie opakowań
Wykonawca powinien żądać od producenta, aby oznakowanie opakowań materiałów do 

poziomego znakowania dróg było wykonane zgodnie z PN-O-79252 [2], a ponadto aby na każdym 
opakowaniu był umieszczony trwały napis zawierający:
nazwę producenta i materiału do znakowania dróg,
masę brutto i netto,
numer partii i datę produkcji,
informację o szkodliwości i klasie zagrożenia pożarowego,
ewentualne wskazówki dla użytkowników.

2.5. Przepisy określające wymagania dla materiałów
Podstawowe wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 2.6, a szczegółowe 

wymagania określone są w „Warunkach technicznych POD-97” [4].

2.6. Wymagania wobec materiałów do poziomego znakowania dróg

2.6.1.  Materiały do znakowania cienkowarstwowego
Materiałami do znakowania cienkowarstwowego powinny być farby nakładane warstwą 

grubości od 0,3 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny być nimi ciekłe produkty zawierające ciała stałe 
rozproszone w organicznym rozpuszczalniku lub wodzie, które mogą występować w układach jedno- 
lub wieloskładnikowych.

 Podczas nakładania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnię pędzlem, 
wałkiem lub przez natrysk, powinny one tworzyć warstwę kohezyjną w procesie odparowania i/lub w 
procesie chemicznym.

Właściwości fizyczne materiałów do znakowania cienkowarstwowego określa aprobata 
techniczna odpowiadająca wymaganiom POD-97 [4].
2.6.2. Materiały do znakowania grubowarstwowego

Materiałami do znakowania grubowarstwowego powinny być materiały umożliwiające 
nakładanie ich warstwą grubości od 0,9 mm do 5 mm, jak masy chemoutwardzalne stosowane na 
zimno oraz masy termoplastyczne.

Masy chemoutwardzalne powinny być substancjami jedno- lub dwuskładnikowymi, 
mieszanymi ze sobą w proporcjach ustalonych przez producenta i nakładanymi na nawierzchnię 
odpowiednim aplikatorem. Masy te powinny tworzyć warstwę kohezyjną w wyniku reakcji chemicznej.

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 warstwę kohezyjną przez 
ochłodzenie.

Właściwości fizyczne materiałów do znakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich 
elementów prefabrykowanych określa aprobata techniczna, odpowiadająca wymaganiom POD-97 [4].
2.6.3. Zawartość   składników   lotnych  w  materiałach   do  znakowania   cienko-   i grubo-
          warstwowego

Zawartość składników lotnych (rozpuszczalników organicznych) nie powinna przekraczać w 
materiałach do znakowania:
cienkowarstwowego 30% (m/m),
grubowarstwowego 2% (m/m).
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Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. 
toluen, ksylen) w ilości większej niż 10%. Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających 
benzen i rozpuszczalniki chlorowane.
2.6.4. Kulki szklane

Materiały w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod 
ciśnieniem na materiały do oznakowania powinny zapewniać widzialność w nocy poprzez odbicie 
powrotne w kierunku pojazdu wiązki światła wysyłanej przez reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzować się współczynnikiem załamania powyżej 1,50, 
wykazywać odporność na wodę i zawierać nie więcej niż 20% kulek z defektami.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywać stopień hydrofobizacji co 
najmniej 80%.

Właściwości kulek szklanych określa aprobata techniczna, odpowiadająca wymaganiom 
POD-97 [4].
2.6.5. Materiał uszorstniający oznakowanie

Materiał uszorstniający oznakowanie powinien składać się z naturalnego lub sztucznego 
twardego kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej 
szorstkości (właściwości antypoślizgowych). Materiał uszorstniający nie może zawierać więcej niż 1% 
cząstek mniejszych niż 90 µm. Potrzeba stosowania materiału uszorstniającego powinna być 
określona w SST.

Materiał uszorstniający oraz mieszanina kulek szklanych z materiałem uszorstniającym 
powinny odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej lub POD-97 [4].
2.6.6. Punktowe elementy odblaskowe

Punktowym elementem odblaskowym powinna być naklejana, kotwiczona lub wbudowana w 
nawierzchnię płytka z materiału wytrzymującego przejazdy pojazdów samochodowych, zawierająca 
element odblaskowy umieszczony w ten sposób, aby zapewniał widzialność w nocy, a także w czasie 
opadów deszczu.

Element odblaskowy (retroreflektor), będący częścią punktowego elementu odblaskowego 
może być:
szklany lub plastikowy w całości lub z dodatkową warstwą odbijającą znajdującą się na powierzchni 
nie wystawionej na zewnątrz i nie narażoną na przejeżdżanie pojazdów,
plastikowy z warstwą zabezpieczającą przed ścieraniem, który może mieć warstwę odbijającą tylko w 
miejscu nie wystawionym na ruch i w którym powierzchnie wystawione na ruch są zabezpieczone 
warstwami odpornymi na ścieranie.

Profil punktowego elementu odblaskowego nie powinien mieć żadnych ostrych krawędzi od 
strony najeżdżanej przez pojazdy. Jeśli punktowy element odblaskowy jest wykonany z dwu lub więcej 
części, każda z nich powinna być usuwalna tylko za pomocą narzędzi polecanych przez producenta. 
Wysokość punktowego elementu nie może być większa od 25 mm. Barwa, w przypadku oznakowania 
trwałego, powinna być biała lub srebrzysta, a dla oznakowania czasowego - żółta.

Właściwości punktowego elementu odblaskowego określa aprobata techniczna, 
odpowiadająca wymaganiom POD-97 [4].
2.6.7. Wymagania wobec materiałów ze względu na ochronę warunków pracy i środowiska

Materiały stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawierać substancji 
zagrażających zdrowiu ludzi i powodujących skażenie środowiska.
2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów

Materiały do znakowania cienko- i grubowarstwowego nawierzchni powinny zachować stałość 
swoich właściwości chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesięcy składowania 
w warunkach określonych przez producenta.

Materiały do poziomego znakowania dróg należy przechowywać w magazynach 
odpowiadających zaleceniom producenta, zwłaszcza zabezpieczających je od napromieniowania 
słonecznego, opadów i w temperaturze, dla:
farb wodorozcieńczalnych od 5o do 40oC,
farb rozpuszczalnikowych od 0o do 25oC,
pozostałych materiałów - poniżej 40oC.

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
3.

3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania poziomego
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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,
frezarek,
sprężarek,
malowarek,
układarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych,
sprzętu do badań, określonych w SST.

4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 4.

4.2. Przewóz materiałów do poziomego znakowania dróg
Materiały do poziomego znakowania dróg należy przewozić w pojemnikach zapewniających 

szczelność, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych właściwości materiałów. Pojemniki 
powinny być oznakowane zgodnie z normą PN-O-79252 [2]. 

Materiały do znakowania poziomego należy przewozić krytymi środkami transportowymi, 
chroniąc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 [1] oraz zgodnie z 
prawem przewozowym.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Warunki atmosferyczne
W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosić 

co najmniej 5oC, a wilgotność względna powietrza powinna być zgodna z zaleceniami producenta lub 
wynosić co najwyżej 85%.

5.3. Jednorodność nawierzchni znakowanej
Poprawność wykonania znakowania wymaga jednorodności nawierzchni znakowanej. 

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

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 SST 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, „Instrukcji o 
znakach drogowych poziomych” [3], SST i wskazaniach Inżyniera.

Do wykonania przedznakowania można stosować nietrwałą farbę, np. farbę silnie 
rozcieńczoną rozpuszczalnikiem. Zaleca się wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii 
lub kropek. Początek i koniec znakowania należy zaznaczyć małą kreską poprzeczną.

W przypadku odnawiania znakowania drogi, gdy stare znakowanie jest wystarczająco czytelne 
i zgodne z dokumentacją projektową, można przedznakowania nie wykonywać.

5.6. Wykonanie znakowania drogi
5.6.1.  Dostarczenie materiałów i spełnienie zaleceń producenta materiałów

Materiały do znakowania drogi, spełniające wymagania podane w punkcie 2, powinny być 
dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami SST, 
producenta oraz wymaganiami znajdującymi się w aprobacie technicznej.
5.6.2. Wykonanie znakowania drogi materiałami cienkowarstwowymi
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Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w 
przypadku ich braku lub niepełnych danych - zgodne z poniższymi wskazaniami.

Farbę do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania należy wymieszać w 
czasie od 2 do 4 min do uzyskania pełnej jednorodności. Przed lub w czasie napełniania zbiornika 
malowarki zaleca się przecedzić farbę przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosować do malowania 
mechanicznego farby, w której osad na dnie opakowania nie daje się całkowicie wymieszać lub na jej 
powierzchni znajduje się kożuch.

Farbę należy nakładać równomierną warstwą o grubości ustalonej w SST, zachowując 
wymiary i ostrość krawędzi. Grubość nanoszonej warstwy zaleca się kontrolować przy pomocy 
grzebienia pomiarowego na płytce szklanej lub metalowej podkładanej na drodze malowarki. Ilość 
farby zużyta w czasie prac, określona przez średnie zużycie na metr kwadratowy nie może się różnić 
od ilości ustalonej, więcej niż o 20%.

Wszystkie większe prace powinny być wykonane przy użyciu samojezdnych malowarek z 
automatycznym podziałem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiałem uszorstniającym. 
W przypadku mniejszych prac, wielkość, wydajność i jakość sprzętu należy dostosować do zakresu i 
rozmiaru prac. Decyzję dotyczącą rodzaju sprzętu i sposobu wykonania znakowania podejmuje 
Inżynier na wniosek Wykonawcy.
5.6.3. Wykonanie znakowania drogi materiałami grubowarstwowymi

Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w 
przypadku ich braku lub niepełnych danych - zgodne z poniższymi wskazaniami.

Materiał znakujący należy nakładać równomierną warstwą o grubości ustalonej w SST, 
zachowując wymiary i ostrość krawędzi. Grubość nanoszonej warstwy zaleca się kontrolować przy 
pomocy grzebienia pomiarowego na płytce szklanej lub metalowej, podkładanej na drodze malowarki. 
Ilość materiału zużyta w czasie prac, określona przez średnie zużycie na metr kwadratowy, nie może 
się różnić od ilości ustalonej, więcej niż o 20%.

W przypadku mas termoplastycznych wszystkie większe prace powinny być wykonywane przy 
użyciu urządzeń samojezdnych z automatycznym podziałem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z 
ew. materiałem uszorstniającym. W przypadku mniejszych prac, wielkość, wydajność i jakość sprzętu 
należy dostosować do ich zakresu i rozmiaru. Decyzję dotyczącą rodzaju sprzętu i sposobu 
wykonania znakowania podejmuje Inżynier na wniosek Wykonawcy. W przypadku znakowania 
nawierzchni betonowej należy zastosować podkład (primer) poprawiający przyczepność nakładanego 
termoplastu do nawierzchni.

W przypadku dwuskładnikowych mas chemoutwardzalnych prace można wykonywać ręcznie, 
przy użyciu prostych urządzeń, np. typu „Plastomarker” lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera.
5.6.4. Wykonanie znakowania drogi punktowymi elementami odblaskowymi

Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w 
przypadku ich braku lub niepełnych danych - zgodne z poniższymi wskazaniami.

Przy wykonywaniu znakowania punktowymi elementami odblaskowymi należy zwracać 
szczególną uwagę na staranne mocowanie elementów do podłoża, od czego zależy trwałość 
wykonanego oznakowania.

Nie wolno zmieniać ustalonego przez producenta rodzaju kleju z uwagi na możliwość 
uzyskania różnej jego przyczepności do nawierzchni i do materiałów, z których wykonano punktowe 
elementy odblaskowe.

W przypadku znakowania nawierzchni betonowych należy zastosować podkład (primer) 
poprawiający przyczepność przyklejanych punktowych elementów odblaskowych do nawierzchni.

5.7. Usuwanie oznakowania poziomego
W przypadku konieczności usunięcia istniejącego oznakowania poziomego, czynność tę 

należy wykonać jak najmniej uszkadzając nawierzchnię.
Zaleca się wykonywać usuwanie oznakowania:

cienkowarstwowego, metodą: frezowania, piaskowania, trawienia, wypalania lub zamalowania,
grubowarstwowego, metodą frezowania,
punktowego, prostymi narzędziami mechanicznymi.

Środki zastosowane do usunięcia oznakowania nie mogą wpływać ujemnie na przyczepność 
nowego oznakowania do podłoża, na jego szorstkość, trwałość oraz na właściwości podłoża.

Usuwanie oznakowania na czas robót drogowych może być wykonane przez zamalowanie 
nietrwałą farbą barwy czarnej.

Materiały pozostałe po usunięciu oznakowania należy usunąć z drogi tak, aby nie 
zanieczyszczały środowiska, w miejsce zaakceptowane przez Inżyniera.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

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. Widzialność w dzień

Widzialność oznakowania w dzień jest określona współczynnikiem luminancji i barwą 
oznakowania.

Do określenia odbicia światła dziennego lub odbicia oświetlenia drogi od oznakowania stosuje 
się współczynnik luminancji w świetle rozproszonym Q = L/E, gdzie:
Q - współczynnik luminancji w świetle rozproszonym, mcd m-2 lx-1,
L - luminancja pola w świetle rozproszonym, mcd/m2,
E - oświetlenie płaszczyzny pola, lx.

Pomiary luminancji w świetle rozproszonym wykonuje się w praktyce miernikiem luminancji wg 
POD-97 [4]. Wartość współczynnika Q powinna wynosić dla oznakowania świeżego, barwy:
białej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 130 mcd m-2 lx-1,
białej na nawierzchni betonowej, co najmniej 160 mcd m-2 lx-1,
żółtej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1.

Pomiar współczynnika luminancji w świetle rozproszonym może być zastąpiony pomiarem 
współczynnika luminancji β, wg POD-97 [4]. Wartość współczynnika β powinna wynosić dla 
oznakowania świeżego, barwy:
białej, co najmniej 0,60,
żółtej, co najmniej 0,40.

Wartość współczynnika β powinna wynosić dla oznakowania używanego barwy:
białej, po 12 miesiącach używalności, co najmniej 0,30,
żółtej, po 1 miesiącu używalności, co najmniej 0,20.

Barwa oznakowania powinna być określona wg POD-97 [4] przez współrzędne 
chromatyczności x i y, które dla suchego oznakowania powinny leżeć w obszarze zdefiniowanym 
przez cztery punkty narożne:
Punkt narożny 1 2 3 4
Oznakowanie białe: x

y
0,4
0,4

0,3
0,3

0,3
0,3

0,34
0,38

Oznakowanie żółte: x
y

0,5
0,4

0,5
0,5

0,5
0,5

0,43
0,48

6.3.1.2. Widzialność w nocy
Za miarę widzialności w nocy przyjęto powierzchniowy współczynnik odblasku RL, określany 

wg POD-97 [4].
Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania świeżego w stanie suchym, 

barwy:
białej, co najmniej 300 mcd m-2 lx-1,
żółtej, co najmniej 200 mcd m-2 lx-1.

Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania używanego:
a) cienko- i grubowarstwowego barwy:
białej, po 12 miesiącach eksploatacji, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1,
żółtej, po 1 miesiącu eksploatacji, co najmniej 150 mcd m-2 lx-1,
b) folii:
dla oznakowań trwałych i długotrwałych (białych), co najmniej 300 mcd m-2 lx-1,
dla oznakowań tymczasowych (żółtych), co najmniej 300 mcd m-2 lx-1.
6.3.1.3. Szorstkość oznakowania

Miarą szorstkości oznakowania jest wartość wskaźnika szorstkości SRT (Skid Resistance 
Tester) mierzona wahadłem angielskim, wg POD-97 [4]. Wartość SRT symuluje warunki, w których 
pojazd wyposażony w typowe opony hamuje z blokadą kół przy prędkości 50 km/h na mokrej 
nawierzchni.

Wymaga się, aby wartość wskaźnika szorstkości SRT wynosiła na oznakowaniu:
świeżym, co najmniej 50 jednostek SRT,
używanym, w ciągu całego okresu użytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT.

Dla punktowych elementów odblaskowych badań szorstkości nie wykonuje się.
6.3.1.4. Trwałość oznakowania
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Trwałość oznakowania oceniana jako stopień zużycia w 10-stopniowej skali na zasadzie 
porównania z wzorcami, wg POD-97 [4], powinna wynosić po 12-miesięcznym okresie eksploatacji 
oznakowania wykonanego:
farbami wodorozcieńczalnymi, co najmniej 5,
pozostałymi materiałami, co najmniej 6.
6.3.1.5. Czas schnięcia oznakowania (wzgl. czas przejezdności oznakowania)

Za czas schnięcia oznakowania przyjmuje się czas upływający między wykonaniem 
oznakowania a jego oddaniem do ruchu.

Czas schnięcia oznakowania nie powinien przekraczać czasu gwarantowanego przez 
producenta, z tym że nie może przekraczać 2 godzin.
6.3.1.6. Grubość oznakowania

Grubość oznakowania, tj. podwyższenie ponad górną powierzchnię nawierzchni, powinna 
wynosić dla:
oznakowania cienkowarstwowego (grubość na mokro bez kulek szklanych), co najwyżej 800 µm,
oznakowania grubowarstwowego, co najwyżej 5 mm,
punktowych elementów odblaskowych umieszczanych na części jezdnej drogi, co najwyżej 15 mm, a 
w uzasadnionych przypadkach ustalonych w dokumentacji projektowej, co najwyżej 25 mm.

Wymagania te nie obowiązują, jeśli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.
6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materiału cienkowarstwowego lub
           grubowarstwowego

Wykonawca wykonując znakowanie poziome z materiału cienko- lub grubowarstwowego 
przeprowadza przed rozpoczęciem każdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz 
dziennie, lub zgodnie z ustaleniem SST, następujące badania:
a) przed rozpoczęciem pracy:
sprawdzenie oznakowania opakowań,
wizualną ocenę stanu  materiału, w zakresie jego jednorodności i widocznych wad,
pomiar wilgotności względnej powietrza,
pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
badanie lepkości farby (cienkowarstwowej), wg POD-97 [4],
b) w czasie wykonywania pracy:
pomiar grubości warstwy oznakowania,
pomiar czasu schnięcia, wg POD-97 [4],
wizualną ocenę równomierności rozłożenia kulek szklanych,
pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodność z dokumentacją projektową i „Instrukcją o 
znakach drogowych poziomych” [3],
wizualną ocenę równomierności skropienia (rozłożenia materiału) na całej szerokości linii,
oznaczenia czasu przejezdności, wg POD-97 [4].

Protokół z przeprowadzonych badań wraz z jedną próbką na blasze (300 x 250        x 0,8 mm) 
Wykonawca powinien przechować do czasu upływu okresu gwarancji.

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” [4]. Jeżeli wyniki tych badań wykażą wadliwość wykonanego 
oznakowania to koszt badań ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiający.
6.3.3. Badania wykonania znakowania poziomego z punktowych elementów odblaskowych

Wykonawca wykonując znakowanie z prefabrykowanych elementów odblaskowych 
przeprowadza, co najmniej raz dziennie lub zgodnie z ustaleniem SST, następujące badania:
sprawdzenie oznakowania opakowań,
sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju lub innych elementów mocujących, zgodnie z zaleceniami 
SST,
wizualną ocenę stanu elementów, w zakresie ich kompletności i braku wad,
wilgotności względnej powietrza,
temperatury powietrza i nawierzchni,
pomiaru czasu oddania do ruchu (schnięcia),
wizualną ocenę liniowości przyklejenia elementów,
równomierności przyklejenia elementów na całej długości linii,
zgodności wykonania oznakowania z dokumentacja projektową i „Instrukcją o znakach drogowych 
poziomych” [3].
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Protokół z przeprowadzonych badań wraz z próbkami przyklejanych elementów, w liczbie określonej w 
SST, Wykonawca przechowuje do czasu upływu okresu gwarancji.

W przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego Inżynier  może 
zlecić wykonanie badań:
widzialności w dzień,
widzialności w nocy,
odpowiadających wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych według metod określonych w 
„Warunkach technicznych POD-97” [4]. Jeśli wyniki tych badań wykażą wadliwość wykonanego 
oznakowania to koszt badań ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiający.

6.3.4. Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów i wykonanego oznakowania
Materiały do znakowania

Lp. Rodzaj wymagania Jednostka cienkowars
-
twowego

grubowars-
twowego

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

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

≤ 30
≤ 10
0

≤ 2
-
0

2 Współczynnik załamania światła 
kulek szklanych

współcz. > 1,5 > 1,5

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

mcd m-2 lx-1

mcd m-2 lx-1
≥ 130
≥ 100

≥ 130
≥ 100

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

współcz. β
współcz. β

≥ 0,60
≥ 0,40

≥ 0,60
≥ 0,40

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

mcd m-2 lx-1

mcd m-2 lx-1
≥ 300
≥ 200

≥ 300
≥ 200

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

wskaźnik
SRT
SRT

≥ 50
≥ 45

≥ 50
≥ 45

7 Trwałość oznakowania wykonanego:
- farbami wodorozcieńczalnymi
- pozostałymi materiałami

wskaźnik
wskaźnik

≥ 5
≥ 6

≥ 5
≥ 6

8 Czas schnięcia materiału na 
nawierzchni

h ≤ 2 ≤ 2

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

µm
mm

≤ 800
-

-
≤ 5

10 Okres stałości właściwości 
materiałów do znakowania przy 
składowaniu

miesięcy ≥ 6 ≥ 6

6.4. Tolerancje wymiarów oznakowania
6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacją 
projektową i „Instrukcją o znakach drogowych poziomych” [3], powinny odpowiadać następującym 
warunkom:
szerokość linii może różnić się od wymaganej o ± 5 mm,
długość linii może być mniejsza od wymaganej co najwyżej o 50 mm lub większa co najwyżej o 150 
mm,
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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.
6.4.2. Tolerancje przy odnawianiu istniejącego oznakowania

Przy odnawianiu istniejącego oznakowania należy dążyć do  pokrycia pełnej powierzchni 
istniejących znaków, przy zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanych w punkcie 6.4.1.

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową oznakowania poziomego jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni 

naniesionych znaków lub liczba umieszczonych punktowych elementów odblaskowych.

8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki 
pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, w zależności od przyjętego sposobu 

wykonania robót, może być dokonany po:
oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
przedznakowaniu,
frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowania materiałem grubowarstwowym,
usunięciu istniejącego oznakowania poziomego,
wykonaniu podkładu (primera) na nawierzchni betonowej.

8.3. Odbiór ostateczny
Odbioru ostatecznego należy dokonać po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie 

wyników pomiarów i badań jakościowych określonych w punktach od 2 do 6.

8.4. Odbiór pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego w 

SST. Sprawdzeniu podlegają cechy oznakowania określone w POD-97 [4].
Zaleca się stosowanie następujących minimalnych okresów gwarancyjnych:

a) dla oznakowania cienkowarstwowego:
na odcinkach zamiejskich, z wyłączeniem przejść dla pieszych: co najmniej 12 miesięcy,
na odcinkach przejść przez miejscowości: co najmniej 6 miesięcy,
na przejściach dla pieszych na odcinkach zamiejskich: co najmniej 6 miesięcy,
na przejściach dla pieszych w miejscowościach: co najmniej 3 miesiące,
dla oznakowania grubowarstwowego lub znakowania punktowymi elementami odblaskowymi: co 
najmniej 24 miesiące.

W niektórych przypadkach można rozważać ograniczenia okresów gwarancyjnych dla 
oznakowań:
a) cienkowarstwowych
dla wymalowań farbami problematyczne jest udzielenie gwarancji na wykonane oznakowanie w 
przypadku nawierzchni, których czas użytkowania jest krótszy niż jeden rok oraz dla oznakowań 
wykonanych w okresie od 1 listopada do 31 marca,
na nawierzchniach bitumicznych o warstwie ścieralnej spękanej, kruszącej się, z luźnymi grysami, 
pożądane jest skrócić okres gwarancyjny dla linii segregacyjnych do 6 miesięcy, przejść dla pieszych i 
drobnych elementów do 3 miesięcy,
na nawierzchniach kostkowych o równej powierzchni w dobrym stanie, pożądane jest skrócić okres 
gwarancyjny dla linii segregacyjnych do 3  miesięcy, przejść dla pieszych i drobnych elementów do 1 
miesiąca,
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na nawierzchniach drogowych o silnie zdeformowanej, spękanej, łuszczącej się powierzchni, na 
złączach podłużnych jeśli są niejednorodne, tj. ze szczelinami, garbami podłużnymi i poprzecznymi, 
na nawierzchniach smołowych (także z  powierzchniowym utrwaleniem smołą), na nawierzchniach 
kostkowych w złym stanie (nierówna powierzchnia, kostka uszkodzona, braki kostki, luźne 
zanieczyszczenia w szczelinach między kostkami niemożliwe do usunięcia za pomocą szczotki i 
zamiatarki) - w zasadzie gwarancji nie powinno się udzielać,
w przypadku stosowania piasku  lub piasku z solą do zimowego utrzymania dróg, okres gwarancyjny 
należałoby skrócić do maksimum 9 miesięcy przy wymalowaniu wiosennym i do 6 miesięcy przy 
wymalowaniu jesiennym;
b) grubowarstwowych
na nawierzchniach bitumicznych ułożonych do 1 miesiąca przed wykonaniem oznakowania masami 
chemoutwardzalnymi i termoplastycznymi pożądane jest skrócić okres gwarancyjny dla linii 
segregacyjnych do 1 roku, dla przejść dla pieszych i drobnych elementów do 9 miesięcy.

9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje:

prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót,
przygotowanie i dostarczenie materiałów,
oczyszczenie podłoża (nawierzchni),
przedznakowanie,
naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię drogi o kształtach i wymiarach zgodnych z dokumentacją 
projektową i „Instrukcją o znakach drogowych poziomych”,
ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy związane
10.1. Normy
1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i 

transport
2. PN-O-79252 Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i 

znakowanie. Wymagania podstawowe.

10.2. Inne dokumenty
Instrukcja o znakach drogowych poziomych. Załącznik do zarządzenia Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (M.P. Nr 16, poz. 120)
Warunki techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria „I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 
55. IBDiM, Warszawa, 1997.
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D - 10.01.01  Murki oporowe (murki przeszkodowe z kamienia)

1. Wstęp

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem murów oporowych - roboty związane z 
budową ścieżki rowerowej od granicy gmin Gościno-Karlino km 0+000 przez Pobłocie Wielkie, 
Karścino, Lubiechowo do miejscowości Karlino, km 11+157,82. Teren gminy Karlino.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich.

Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robót objętych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
budową murów oporowych przeznaczonych do podtrzymania skarp nasypów lub wykopów poprzez 
przejęcie bocznego parcia gruntu i przekazania na podłoże.

Funkcje murów oporowych mogą spełniać:

mury kamienne, układane na zaprawie cementowej bądź na sucho,

mury ceglane,

mury betonowe,

mury żelbetowe,

ściany z gruntu zbrojonego,

ściany z prefabrykatów żelbetowych,

konstrukcje oporowe quasi-skrzyniowe, ze ścianek szczelnych, z kaszyc, ze ścian szczelinowych, z 
kotwami gruntowymi iniekcyjnymi, itp.

Niniejsza OST dotyczy najczęściej stosowanych w drogownictwie murów kamiennych na 
zaprawie cementowej, betonowych i żelbetowych.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Mur oporowy - budowla utrzymująca w stanie stateczności uskok naziomu gruntów rodzimych 
lub nasypowych albo innych materiałów rozdrobnionych.

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.5.

2. Materiały
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2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST D-
M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu murów oporowych, objętymi niniejszą OST, są:

kamień na mury oporowe,

zaprawa cementowa,

żelbetowe elementy prefabrykowane,

elementy deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych,

beton i jego składniki,

stal zbrojeniowa,

materiały do szczelin dylatacyjnych,

materiały izolacyjne,

materiały do wykonania odwodnienia za murem oporowym.

2.3. Kamień

Zaleca się stosować na mury oporowe kamień łamany, o cechach fizycznych 
odpowiadających wymaganiom PN-B-01080 [1].

Cechy wytrzymałościowe i fizyczne kamienia powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 
tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wytrzymałościowe i fizyczne kamienia łamanego

Lp. Właściwości Wymagania Metoda badań wg

1 Wytrzymałość na ściskanie, MPa, co 
najmniej,

w stanie:

- powietrznosuchym

- nasycenia wodą

- po badaniu mrozoodporności

61

51

46

PN-B-04110[9]

2 Mrozoodporność. Liczba cykli zamrażania, 
po których występują uszkodzenia 
powierzchni, krawędzi lub naroży, co 
najmniej

21 PN-B-04102[8]

3 Odporność na niszczące działanie atmosfery 
przemysłowej. Kamień nie powinien ulegać 
niszczeniu w środowisku agresywnym, w 
którym zawartość SO2 w mg/m3 wynosi

od 0,5 do 10 PN-B-01080[1]

4 Ścieralność na tarczy Boehmego, mm, nie 
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więcej niż, w stanie:

- powietrznosuchym

- nasycenia wodą

2,5

5

PN-B-04111[10]

5 Nasiąkliwość wodą, %, nie więcej niż 5 PN-B-04101[7]

Dopuszcza się następujące wady powierzchni licowej kamienia:

wgłębienia do 20 mm, o rozmiarach nie przekraczających 20 % powierzchni,

szczerby oraz uszkodzenia krawędzi i naroży o głębokości do 10 mm, przy łącznej długości 
uszkodzeń nie więcej niż 10 % długości każdej krawędzi.

Kamień łamany należy składować w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem 
i zmieszaniem poszczególnych jego rodzajów.

2.4. Żelbetowe elementy prefabrykowane

Kształt i wymiary żelbetowych elementów prefabrykowanych powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową. Odchyłki wymiarowe prefabrykatów powinny odpowiadać PN-B-02356 [4] 
według 7 klasy:

       Wymiar elementu, mm Tolerancja wymiaru, mm

od   300 do 900      10

od   900 do 3000                   12

od 3000 do 9000      16

Powierzchnie elementów powinny być gładkie, bez raków, pęknięć i rys. Dopuszcza się 
drobne pory o głębokości do 5 mm jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i wodzie.

Po wbudowaniu elementów dopuszcza się wyszczerbienia krawędzi o głębokości do 10 mm i 
długości do 50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krawędzi elementu, przy czym na jednej krawędzi nie 
może być więcej niż 5 wyszczerbień.

Elementy należy składować na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu. 
Poszczególne rodzaje elementów powinny być składowane oddzielnie.

2.5. Zaprawa cementowa

Do muru oporowego kamiennego należy stosować zaprawy cementowe wg PN-B-14501 [27] 
marki nie niższej niż M 12.

Do zapraw należy stosować cement powszechnego użytku wg normy PN-B-19701 [28], 
piasek wg PN-B-06711 [16] i wodę wg PN-B-32250 [34].

2.6. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych

Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-06251 [13].

Deskowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom:

drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-D-95017 [35],

tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 [13] i PN-D-96000 [36],
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tarcica iglasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [37],

gwoździe wg BN-87/5028-12 [46],

śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub wg PN-M-82121 [41], PN-M-82503 [42], PN-M-82505 [43] 
i PN-M-82010 [40],

płyty pilśniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [55].

Dopuszcza się wykonanie deskowań z innych materiałów, pod warunkiem akceptacji 
Inżyniera.

2.7. Beton i jego składniki

Do murów oporowych betonowych i żelbetowych należy stosować beton zwykły wg PN-
B-06250 [12]. W przypadkach technicznie uzasadnionych, zgodnie z ustaleniami dokumentacji 
projektowej i SST, można stosować beton hydrotechniczny wg BN-62/6738-07 [49].

Do betonu powinien być stosowany cement powszechnego użytku, wg PN-B-19701 [28].

Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, 
kruszywo łamane) powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 [12]                  i PN-B-06712 [17].

Woda powinna być „odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [34].

Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny być stosowane jeśli przewiduje to 
dokumentacja projektowa i SST. Dodatki i domieszki powinny odpowiadać PN-B-06250 [12] .

Projektowanie składu betonu i jego wykonanie powinny odpowiadać wymaganiom PN-
B-06250 [12].

Klasa betonu, jeśli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, powinna być dla murów 
oporowych z:

a) betonu zwykłego: B 20,

b) żelbetu: B 20, B 25, B 30.

2.8. Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa do murów oporowych powinna odpowiadać wymaganiom podanym w PN-
H-93215 [39]. Właściwości stali powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-84020 [38].

2.9. Materiały do szczelin dylatacyjnych

Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem uszczelniającym zgodnym z 
dokumentacją projektową i SST, posiadającym aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę.

2.10. Materiały izolacyjne

Do izolacji murów oporowych można stosować następujące materiały:

lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24620 [29],

roztwór asfaltowy do gruntowania powierzchni ścian przed ułożeniem właściwej powłoki izolacyjnej wg 
PN-B-24622 [30],

lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco wg PN-B-24625 [31],

asfaltową emulsję kationową do gruntowania powierzchni wg BN-71/6771-02 [54],
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emulsję asfaltową wg BN-82/6753-01 [53],

kit asfaltowy uszczelniający wg PN-B-30175 [33],

papę asfaltową na tekturze budowlanej wg PN-B-27617 [32],

papę asfaltową na włókninie przyszywanej wg BN-87/6751-04 [52],

inne materiały izolacyjne posiadające aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę.

Zastosowane materiały izolacyjne muszą być zaakceptowane przez Inżyniera.

2.11. Materiały do wykonania odwodnienia za murem oporowym

Warstwy filtracyjne za murem oporowym mogą być wykonywane z materiałów takich jak żwir, 
mieszanka, piasek gruby i średni, odpowiadających wymaganiom PN-B-06716 [23] i PN-B-11111 [24].

Rurki drenarskie powinny odpowiadać wymaganiom następujących norm:

ceramiczne rurki drenarskie wg PN-B-12040 [26],

rury drenarskie z tworzywa sztucznego wg BN-78/6354-12 [47].

Geowłóknina powinna być materiałem odpornym na działanie wilgoci, środowiska 
agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdarć, dziur i przerw ciągłości, z dobrą 
sczepnością z gruntem, o charakterystyce zgodnej z dokumentacją projektową lub aprobatami 
technicznymi.

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
3.

3.2. Sprzęt do wykonania murów oporowych

Wykonawca przystępujący do wykonania muru oporowego powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:

koparek, 

betoniarek,

zagęszczarek płytowych wibracyjnych,

ubijaków ręcznych i mechanicznych,

ładowarek.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 4.

4.2. Transport materiałów

4.2.1. Transport kruszywa
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Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Transport cementu

Cement należy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [48].

4.2.3. Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniową można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających ją przed korozją i uszkodzeniami.

4.2.4. Transport elementów prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed uszkodzeniami.

4.2.5. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 
[12] i SST.

4.2.6. Transport drewna i elementów deskowania

Drewno i elementy deskowania można przewozić dowolnymi środkami transportu w 
warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami, a elementy metalowe w warunkach 
zabezpieczających je przed korozją.

4.2.7. Transport wyrobów ceramicznych

Rurki ceramiczne drenarskie należy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-78/6741-07 [50].

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania murów oporowych

Mury oporowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i SST.

Jeśli w dokumentacji projektowej podano zbyt mało ustaleń dotyczących wykonania muru 
oporowego lub pewnych jego elementów, to w SST powinny być zawarte następujące warunki:

Mur oporowy należy wykonać zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-01 [57] w zakresie wymagań i badań 
przy odbiorze oraz PN-B-03010 [5] w zakresie obliczeń statycznych             i projektowania.

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do akceptacji Inżynierowi szczegółowe rozwiązania 
projektowe z wymaganiami odbioru robót dla brakujących w dokumentacji projektowej elementów 
muru oporowego.

5.3. Wykopy fundamentowe

Jeśli w dokumentacji projektowej nie określono inaczej, wykopy pod mur oporowy mogą być 
wykonane ręcznie lub mechanicznie. Dopuszcza się wykonanie wykopu ręcznie do głębokości nie 
większej niż 2 m.

Wykonanie wykopu poniżej wód gruntowych bez odwodnienia wgłębnego jest dopuszczalne 
tylko do głębokości 1 m poniżej poziomu piezometrycznego wód gruntowych. W gruntach 
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osuwających się należy wykonywać wykop ze skarpą zapewniającą stateczność lub stosować inne 
metody zabezpieczenia wykopu, zaakceptowane przez Inżyniera.

Roboty ziemne powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06050 [11].

Górna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostać o strukturze nienaruszonej.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów wykopu wynoszą:

w planie + 10 cm i - 5 cm,

rzędne dna wykopu ± 5 cm.

Nadmiar gruntu z wykopu należy odwieźć na miejsce odkładu lub rozplantować w pobliżu 
miejsca budowy.

5.4. Wykonanie muru oporowego z kamienia

Mury oporowe z kamienia powinny być wykonywane jako mury pełne na zaprawie cementowej 
i odpowiadać wymaganiom BN-74/8841-19 [56].

Roboty murowe z kamienia powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST.

Kamień i zaprawa cementowa powinny odpowiadać wymaganiom podanym w             pkt 2.

Przy wykonywaniu muru powinny być zachowane następujące zasady:

mury kamienne należy wykonywać przy temperaturze powietrza nie niższej niż + 5o C,

kamienie powinny być oczyszczone i zmoczone przed ułożeniem,

pojedyncze kamienie powinny być ułożone w taki sposób, aby ich powierzchnie wsporne były możliwie 
poziome, a sąsiadujące kamienie nie rozklinowywały się pod wpływem obciążenia pionowego; 
większe szczeliny między kamieniami powinny być wypełnione kamieniem drobnym,

spoiny pionowe w kolejnych warstwach kamienia powinny mijać się,

na każdą warstwę kamienia powinna być nałożona warstwa zaprawy cementowej w taki sposób, aby 
w murze nie było miejsc niezapełnionych zaprawą,

wygląd zewnętrzny muru powinien być jednolity.

Mury z kamienia powinny być wykonane tak, aby ich powierzchnie licowe były zbliżone do 
płaszczyzn pionowych i poziomych, a krawędzie ich przecięcia były w przybliżeniu liniami prostymi.

5.5.  Wykonanie   deskowania    dla    muru    oporowego    betonowego i żelbetowego

Deskowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [13].

Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo 
konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i 
demontaż. Przed wypełnieniem masą betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby 
wykluczyć wyciek zaprawy i możliwość zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej 
konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być 
obficie zlewane wodą.

5.6. Wykonanie muru oporowego z betonu lub żelbetu

Mury oporowe z betonu lub żelbetu powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST oraz odpowiadać wymaganiom:
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PN-B-06250 [12] w zakresie wytrzymałości, nasiąkliwości i odporności na działanie mrozu,

PN-B-06251 [13] i PN-B-06250 [12] w zakresie składu betonu, mieszania, zagęszczania, dojrzewania, 
pielęgnacji i transportu.

W murach oporowych żelbetowych grubość otulenia zbrojenia powinna być nie mniejsza niż 5 
cm (zalecana 7 cm), a grubość otulenia prętów podstawy ściany powinna wynosić nie mniej niż 7 cm.

Sposób wykonania przerwy roboczej powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-03010 [5]. 

Przerwa robocza powinna przebiegać poziomo na całej długości elementu.

W przypadku wykonywania muru oporowego z prefabrykowanych elementów betonowych lub 
żelbetowych płaszczyzny styków elementów powinny być wypełnione zaprawą cementową zgodną z 
PN-B-14501 [27].

5.7. Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne należy wykonywać zgodnie z PN-B-03010 [5].

Szczelina dylatacyjna powinna przecinać mur oporowy od korony do spodu fundamentu.

Jeśli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to szerokość szczeliny dylatacyjnej 
powinna wynosić od 10 do 20 mm, a odległość między szczelinami nie powinna przekraczać wartości:

mury oporowe z kamienia na zaprawie cementowej 30 m

mury oporowe z betonu:

a) nasłonecznione   5 m

b) nienasłonecznione 10 m

    mury żelbetowe:

a) nasłonecznione 15 m

b) nienasłonecznione 20 m

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych powinno być wykonane materiałami podanymi w punkcie 
2.9.

 5.8. Izolacja murów oporowych

Izolację należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i SST. Izolację wykonuje się na 
powierzchni muru od strony gruntu lub materiału zasypowego.

Jeśli w dokumentacji projektowej lub SST nie określono sposobu wykonania izolacji, to można 
ją wykonać poprzez dwu lub trzykrotne nałożenie na powierzchnię ściany materiałów izolacyjnych 
określonych w pkt 2.10.

Każda warstwa izolacji powinna tworzyć jednolitą, ciągłą powłokę przylegającą do powierzchni 
ściany lub do uprzednio ułożonej warstwy izolacji. Występowanie złuszczeń, spękań, pęcherzy itp. 
wad oraz stosowanie uszkodzonych materiałów rolowych jest niedopuszczalne. Warstwa izolacji 
powinna być chroniona od uszkodzeń mechanicznych.

Materiały i sposób wykonania izolacji muszą być zaakceptowane przez Inżyniera.

5.9. Zasypywanie wykopu
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Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej 
metody zagęszczania gruntu, która to grubość nie powinna przekraczać:

przy zagęszczaniu ręcznym i wałowaniu - 20 cm,

przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm,

przy stosowaniu ciężkich wibratorów lub ubijarek płytowych - 60 cm.

Zagęszczanie gruntu przy zasypywaniu urządzeń lub warstw odwadniających powinno 
odbywać się ręcznie do wysokości około 30 cm powyżej urządzenia lub warstwy odwadniającej.

5.10. Roboty odwodnieniowe

Odwodnienie powierzchniowe powinno zabezpieczać przed powstawaniem obszarów 
bezodpływowych.

Spadek powierzchni terenu powyżej ściany oporowej powinien wynosić co najmniej 1 %, a w 
pasie o szerokości 1,5 m przylegającym do ściany, co najmniej 3 %.

Odwodnienie za murem oporowym powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, przy użyciu innych rozwiązań 
zaakceptowanych przez Inżyniera.

Warstwę filtracyjną pionową zaleca się stosować w przypadku zasypów z gruntów 
piaszczystych. Warstwę ukośną - w celu eliminacji nadmiernego ciśnienia spływowego wody w 
porach, w słabo zagęszczonym zasypie, natomiast jednocześnie warstwę poziomą i pionową (lub 
ukośną) należy stosować w celu przyspieszenia konsolidacji zasypu z gruntu spoistego, zgodnie z 
ustaleniami PN-B-03010 [5].

Zamiast warstwy filtracyjnej można wykonywać:

cały zasyp z gruntu niespoistego spełniającego warunki jak dla warstwy filtracyjnej,

geowłókninę,

warstwę  z  kamienia  porowatego  (np. pumeksu)  o  grubości od 50 do 150 mm.

5.11. Dopuszczalne tolerancje wykonania muru oporowego

Dopuszcza się następujące odchylenia wymiarów w stosunku do podanych w dokumentacji 
projektowej:

rzędnych wierzchu ściany ± 20 mm,

rzędnych spodu ± 50 mm,

w przekroju poprzecznym ± 20 mm,

odchylenie krawędzi od linii prostej nie więcej niż 10 mm/m i nie więcej niż 20 mm na całej długości,

zwichrowanie i skrzywienie powierzchni (odchylenie od płaszczyzny lub założonego szablonu) nie 
więcej niż 10 mm/m i nie więcej niż 20 mm na całej powierzchni muru.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopów fundamentowych
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Kontrolę robót ziemnych w wykopach fundamentowych należy przeprowadzać z 
uwzględnieniem wymagań podanych w punkcie 5.3.

6.3. Kontrola wykonania muru z kamienia

Przy wykonywaniu muru z kamienia należy przeprowadzić badania zgodnie z BN-74/8841-19 
[56] w zakresie i z tolerancją podaną poniżej:

sprawdzenie prawidłowości ułożenia i wiązania kamieni w murze - przez oględziny,

sprawdzenie grubości muru - dopuszczalna odchyłka w grubości ± 20 mm,

sprawdzenie grubości spoin - dopuszczalne odchyłki dla:

- spoin pionowych: grubość 12 mm, odchyłka + 8 mm lub - 4 mm,

- spoin poziomych: grubość 10 mm, odchyłka + 10 mm lub - 5 mm,

d) sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi muru:

zwichrowanie i skrzywienie powierzchni muru: nie więcej niż 15 mm/m,

odchylenie krawędzi od linii prostej: nie więcej niż 6 mm/m i najwyżej dwa odchylenia na 2 m,

odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego:  nie więcej niż 6 mm/m                i 40 mm 
na całej wysokości,

odchylenie górnych powierzchni każdej warstwy kamieni od kierunku poziomego (jeśli mur ma podział 
na warstwy): nie więcej niż 3 mm/m i nie więcej niż 30 mm na całej długości.

6.4. Kontrola robót betonowych i żelbetowych

W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać systematyczną kontrolę składników 
mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250 [12], zgodnie z tablicą 2.

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu średnic, ilości i rozmieszczenia zbrojenia w 
porównaniu z dokumentacją projektową oraz z wymaganiami PN-B-06251 [13].

Tablica 2. Zestawienie wymaganych badań betonu w czasie budowy według

                PN-B-06250 [12]

Lp. Rodzaj badania Metoda badania 
wg

Termin lub

         częstość badania

1 Badania składników betonu

1.1. Badanie cementu

       - czasu wiązania

       - zmiany objętości

       - obecności grudek

PN-EN 196-3 [44]

PN-EN 196-3 [44]

PN-EN 196-6 [45]

bezpośrednio przed 
użyciem każdej 
dostarczonej partii

1.2. Badanie kruszywa
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       - składu ziarnowego

       - kształtu ziarn

       - zawartości pyłów

         mineralnych

       - zawartości 
zanieczyszczeń

          obcych

       - wilgotności

PN-
B-06714-15[20]

PN-
B-06714-16[21]

PN-
B-06714-13[19]

PN-
B-06714-12[18]

PN-
B-06714-18[22]

każdej

dostarczonej

partii

bezpośrednio przed 
użyciem

1.3. Badanie wody PN-B-32250 [34]

przy rozpoczęciu robót 
oraz w przypadku 
stwierdzenia 
zanieczyszczeń

2 Badania mieszanki 
betonowej

-urabialności

-konsystencji

-zawartości powietrza w

 mieszance betonowej

PN-B-06250 [12]

-przy rozpoczęciu    robót

-przy proj.recepty i 2 razy 

  na zmianę roboczą       

-przy ustalaniu recepty 
oraz

  2 razy na zmianę 
roboczą   

3 Badania betonu

3.1. Badanie wytrzymałości 

      na     ściskanie na 
próbkach

      

PN-B-06250 [12]

przy ustalaniu recepty 
oraz po wykonaniu każdej 
partii betonu

3.2. Badania nieniszczące

       betonu w konstrukcji

PN-B-06261 [14]

PN-B-06262 [15]

w przypadkach 
technicznie

uzasadnionych

3.3. Badanie nasiąkliwości PN-B-06250 [12]

przy ustalaniu recepty,  3 
razy w czasie 
wykonywania konstrukcji 
ale nie rzadziej niż raz na 
5000 m3 betonu

PN-B-06250 [12] przy ustalaniu recepty, 
2 razy w czasie 
wykonywania konstrukcji 
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3.4. Badanie odporności na

      działanie mrozu

ale  nie rzadziej

niż raz na 5000 m3 betonu

3.5. Badanie 
przepuszczalności 

        wody   

PN-B-06250 [12]

przy   ustalaniu recepty, 3 
razy 

w  czasie   wykonywania 
konstrukcji, ale  nie 
rzadziej niż raz  na  5000 
m3 betonu

6.5. Kontrola szczelin dylatacyjnych

Szczeliny dylatacyjne należy sprawdzać przez oględziny oraz pomiar i porównanie z 
tolerancjami podanymi w punkcie 5.7, dotyczącymi szerokości szczeliny (od 10 do                  20 mm) i 
maksymalnych rozstawów szczelin dylatacyjnych.

6.6. Kontrola izolacji muru oporowego

Izolacja przeciwwilgotnościowa powinna być sprawdzona przez oględziny i być zgodna z 
wymaganiami punktu 5.8.

6.7. Kontrola prawidłowości zasypywania wykopu muru oporowego

Sprawdzenie prawidłowości zasypania przestrzeni za murem oporowym należy 
przeprowadzać systematycznie w czasie wykonywania robót w zgodności z wymaganiami punktu 5.8.

6.8. Kontrola prawidłowości wykonania robót odwodnieniowych

Roboty odwodnieniowe za murem oporowym oraz odwodnienie powierzchniowe należy 
sprawdzać zgodnie z punktem 5.10.

6.9. Ocena wyników badań

Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w punkcie 2.

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST powinny zostać 
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego muru oporowego.

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne.

9. Podstawa płatności
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9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m3 muru oporowego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robót,

dostarczenie materiałów,

wykonanie robót ziemnych,

wykonanie muru oporowego

a) w przypadku muru z kamienia

- roboty murowe z kamienia,

b) w przypadku muru z betonu lub żelbetu

- wykonanie deskowania,

- wyprodukowanie mieszanki betonowej,

- wykonanie zbrojenia,

- wbudowanie i zagęszczenie mieszanki betonowej,

- wykonanie szczelin dylatacyjnych,

- pielęgnację betonu

dla wszystkich rodzajów murów:

- wykonanie izolacji przeciwwilgotnościowej,

- zasypanie wykopu,

- roboty odwodnieniowe,

- roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w

                              specyfikacji technicznej.

10. Przepisy związane

Normy

1. PN-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział 
i zastosowanie według własności fizyczno-
mechanicznych

2. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i 
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określenia

3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 
badania

4. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja 
wymiarów elementów budowlanych z betonu

5. PN-B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

6. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Obliczenia statyczne i projektowanie

  7. PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą

  8. PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności 
metodą bezpośrednią

  9. PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na 
ściskanie

10. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy 
Boehmego

11. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 
wykonywania i badania przy odbiorze

12. PN-B-06250 Beton zwykły

13. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne

14. PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda 
ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na 
ściskanie

15. PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu na ściskanie 
za pomocą młotka Schmidta typu N

16. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

17. PN -B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

18. PN-B-06714-12 Kruszywa  mineralne. Badania Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń obcych

19. PN-B-06714-13 Kruszywa  mineralne. Badania Oznaczanie zawartości 
pyłów mineralnych

20. PN-B-06714-15 Kruszywa  mineralne. Badania Oznaczanie składu 
ziarnowego

21. PN-B-06714-16 Kruszywa  mineralne. Badania Oznaczanie kształtu 
ziarn

22. PN-B-06714-18 Kruszywa  mineralne. Badania Oznaczanie 
nasiąkliwości

23. PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. 
Wymagania techniczne

24. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 
nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka

25. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 
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nawierzchni drogowych. Piasek

26. PN-B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie

27. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe

28. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 
wymagania i ocena zgodności

29. PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

30. PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania

31. PN-B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco

32. PN-B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

33. PN-B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający

34. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

35. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

36. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia

37. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia

38. PN-H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego 
przeznaczenia. Gatunki

39. PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu

40. PN-M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

41. PN-M-82121 Śruby ze łbem kwadratowym

42. PN-M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym

43. PN-M-82505 Wkręty do drewna ze łbem kulistym

44. PN-EN 196-3 Metoda badania cementu. Oznaczenie czasów 
wiązania i stałości objętości

45. PN-EN 196-6 Metoda badania cementu. Oznaczenie stopnia 
zmielenia

46. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, 
okrągłym i kwadratowym

47. BN-78/6354-12 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego 
polichlorku winylu

48. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

49. BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne

50. BN-78/6741-07 Wyroby przemysłu ceramiki budowlanej. 
Przechowywanie i transport

51. BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczania wyrobów kamiennych 
podczas transportu

52. BN-82/6751-04 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa 
na włókninie przyszywanej

53. BN-82/6753-01 Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych
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54. BN-71/6771-02 Masy bitumiczne. Asfaltowe emulsje kationowe

55. BN-69/7122-11 Płyty pilśniowe z drewna

56. BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. 
Wymagania i badania przy odbiorze

57. BN-76/8847-01 Ściany oporowe budowli kolejowych i drogowych. 
Wymagania i badania.
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D - 07.06.02   Urządzenia  zabezpieczające ruch   (balustrady ochronne)

1. Wstęp
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z urządzeniami zabezpieczającymi ruch pieszych - roboty 
związane z budową ścieżki rowerowej od granicy gmin Gościno-Karlino km 0+000 przez Pobłocie 
Wielkie, Karścino, Lubiechowo do miejscowości Karlino, km 11+157,82. Teren gminy Karlino.

1.2. Zakres stosowania OST
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 

szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich.

Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich  i gminnych.

1.3. Zakres robót objętych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

urządzeniami zabezpieczającymi ruch pieszych, do których należą:
ogrodzenia ochronne sztywne, jak: siatki wygradzające na linkach lub w ramach z kątowników, 
barierki rurowe, barierki z kształtowników w ramach, płotki szczeblinowe, płotki panelowe z tworzyw 
sztucznych lub szkła zbrojonego,
bariery łańcuchowe podwójne,
zapory z kwietników betonowych lub żelbetowych.

Celem stosowania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych jest ochrona życia               i 
zdrowia uczestników ruchu drogowego, zarówno pieszych jak i kierowców oraz pasażerów pojazdów 
poprzez uniemożliwienie nagłego wtargnięcia na jezdnię (torowisko tramwajowe, tory kolejowe) w 
miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych powinny być zlokalizowane w szczególności:
między jezdnią i chodnikiem położonym bezpośrednio przy jezdni, gdy prędkość projektowa na drodze 
wynosi Vp > 80 km/h,
na pasach dzielących w miejscach przewidywanego nieprzepisowego przekraczania jezdni,
w miejscach o niedostatecznej widoczności, gdzie spodziewane jest przekraczanie jezdni,
w rejonie wyjść ze szkół i terenów zabaw dzieci,
w sąsiedztwie bezkolizyjnych przejść dla pieszych,
na przystankach komunikacji zbiorowej usytuowanych między jezdniami o przeciwnych kierunkach 
jazdy (np. w torowisku tramwajowym lub w węzłach dróg ekspresowych) .

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1.  Ogrodzenia ochronne sztywne - przegrody fizyczne separujące ruch pieszy od ruchu kołowego 
wykonane z kształtowników stalowych, siatek na linkach naciągowych, ram z kształtowników 
wypełnionych siatką, szczeblinami lub panelami z tworzyw sztucznych lub szkła zbrojonego.
1.4.2. Bariery łańcuchowe - przegrody fizyczne oddzielające ruch pieszy od ruchu kołowego wykonane 
z rur i łańcuchów stalowych.
1.4.3. Zapory z kwietników betonowych - formy betonowe spełniające rolę donic kwiatowych o różnych 
kształtach lub elementów betonowych lub żelbetowych w formie słupów o kształtach przeważnie 
cylindrycznych o niewielkich wysokościach i znacznych średnicach połączonych ze sobą różnego 
rodzaju łańcuchami stalowymi o bardzo różnych asortymentach.
1.4.4.  Kształtowniki - wyroby o stałym przekroju poprzecznym w kształcie złożonej figury 
geometrycznej, dostarczane w odcinkach prostych, stosowane w konstrukcjach stalowych lub w 
połączeniu z innymi materiałami budowlanymi.
1.4.5. Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu o różnym sposobie jego splotu (płóciennym, 
skośnym), pleciona z płaskich i okrągłych spirali, zgrzewana, skręcana oraz kombinowana (harfowa, 
pętlowa, półpętlowa) o różnych wielkościach oczek.
1.4.6. Siatka pleciona ślimakowa - siatka o oczkach kwadratowych, pleciona z płaskich spiral 
wykonanych z drutu okrągłego.
1.4.7. Stalowa linka usztywniająca - równomiernie skręcone splotki z drutu okrągłego tworzące linę 
stalową.
1.4.8.  Łańcuch techniczny ogniwowy - wyrób z prętów lub walcówki stalowej o ogniwach krótkich, 
średnich i długich zgrzewanych elektrycznie.
1.4.9.  Szkło zbrojone - szkło mające wewnątrz wtopioną równolegle do powierzchni siatkę drucianą.
1.4.10.Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
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Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-
M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu urządzeń zabezpieczających ruch pieszy, 

objętych niniejszą OST, są:
siatki metalowe,
liny stalowe,
słupki metalowe i elementy połączeniowe,
pręty stalowe,
łańcuchy techniczne ogniwowe,
szkło płaskie zbrojone,
beton i jego składniki,
prefabrykaty betonowe (żelbetowe) do zapór z kwietników,
materiały do malowania i renowacji powłok malarskich.

2.3. Siatki metalowe
2.3.1. Siatka pleciona ślimakowa

Siatka pleciona ślimakowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym przez 
BN-83/5032-02 [45], podanym w tablicach 1 i 2.
Tablica 1. Wymiary oczek siatki, nominalna średnica drutu i masa siatki
                 plecionej ślimakowej wg BN-83/5032-02 [45]

Nominalny wymiar oczka Nominalna Orientacyjna
Wielkość 
siatki

wymiar boku 
oczka, mm

dopuszczalne 
odchyłki boku 
oczka, mm

średnica drutu
mm

masa 1 m2 siatki
kg

30 30 ± 2,1
2,0
2,2
2,3

1,9
2,4
2,6

40 40 ± 2,8
2,2
2,4
2,5
2,6

1,8
2,1
2,2
2,4

50 50 ± 2,8

2,0
2,5
2,7
2,8
2,9
3,0
3,1
3,2

1,2
1,8
2,2
2,3
2,5
2,7
2,8
2,9

60 60 ± 3,4

2,5
2,8
3,0
3,5
4,0

1,4
1,7
2,1
4,9
5,0

70 70 ± 3,4
3,0
3,5
4,0

1,8
2,4
3,0

Odchyłki prostopadłości kształtu boków oczka nie powinny przekraczać  ± 10o

Tablica 2. Szerokość siatki plecionej ślimakowej dostarczanej przez producenta
                 wg BN-83/5032-02 [45]
Wielkość 
siatki

Szerokość siatki, mm
(w wykonanym ogrodzeniu jest to wysokość siatki)

30 1500 1750
od 40 do 
70

1500 1750 2000 2250 2500

Uwagi do tablicy 2:
Szerokość siatki mierzy się łącznie z wystającymi końcami drutów.
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Dopuszczalne odchyłki szerokości siatki nie powinny przekraczać ± 0,6 długości 
boku oczka.
Po porozumieniu między producentem i odbiorcą dopuszcza się wykonanie siatek 
o innych szerokościach.

Długość dostarczanej przez producenta siatki zwiniętej w rolkę powinna wynosić od 10 do 25 
m. Odchyłki długości nie powinny przekraczać   ± 0,1 m dla wielkości 30 oraz ± 0,2 m dla siatek 
wielkości od 40 do 70.

Powierzchnia siatki powinna być gładka, bez załamań, wybrzuszeń i wgnieceń. Spirala 
powinna być wykonana z jednego odcinka drutu. Splecenie siatki powinno być przeprowadzone przez 
połączenie spirali wszystkimi zwojami. Końce spirali z obydwu stron powinny być równo obcięte w 
odległości co najmniej 30% wymiaru boku oczka.

Siatki w rolkach należy przechowywać w pozycji pionowej w pomieszczeniach suchych, z dala 
od materiałów działających korodująco.

Drut w siatce powinien być okrągły, cynkowany, ze stali ST1 wg PN-M-80026 [33]. Dopuszcza 
się pokrywanie drutu innymi powłokami, pod warunkiem zaakceptowania przez Inżyniera. 
Wytrzymałość drutu na rozciąganie powinna wynosić co najmniej 588 MPa (dopuszcza się 
wytrzymałość od 412 do 588 MPa pod warunkiem akceptacji przez Inżyniera).

Najmniejsza średnica drutu w siatce powinna wynosić 2 mm. Odchyłki średnic drutów powinny 
być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3.
Tablica 3. Odchyłki średnic drutów w siatce plecionej ślimakowej wg PN-M-80026 [33]
Nominalna średnica drutu, 
mm

Dopuszczalna odchyłka drutu ocynkowanego, 
mm

 od 2,0  do  3,0                          + 0,08                    - 0,03
 od 3,1  do  4,0                          + 0,10                    - 0,04

Drut powinien być ocynkowany zanurzeniowo (ogniowo) z wyższą dokładnością ocynkowania, 
określoną zgodnie z PN-M-80026 [33] (tablica 4).

Producent drutu, zgodnie z postanowieniami PN-M-80026 [33], na żądanie Zamawiającego, 
ma obowiązek wystawić zaświadczenie zawierające m.in. wyniki przeprowadzonych badań, w tym 
sprawdzenia grubości powłoki cynkowej wg PN-M-80026 [33].

Tablica 4. Grubość powłoki cynkowej dla drutu ocynkowanego w siatce plecionej
                  ślimakowej wg PN-M-80026 [33]
Średnica drutu, mm Minimalna ilość cynku, g/m2

od  2,0   do  2,5 70
od  2,51 do  3,6 80
od  3,61 do  4,0 90

2.3.2. Siatki metalowe innych typów
Siatki metalowe innych typów, jak np. siatka zwijana z drutu, siatka o splocie tkackim, siatka 

jednolita z ciętej blachy stalowej, siatka zgrzewana, siatki skręcane z różnymi kształtami oczek, siatka 
w ramach stalowych i inne, powinny odpowiadać wymaganiom określonym w punkcie 2.3 niniejszej 
OST, z wyłączeniem zaleceń dotyczących bezpośrednio cech siatki plecionej ślimakowej.

Wszystkie  odstępstwa  i  zmiany  w  stosunku  do wymagań  określonych  w punkcie 2.3.1 
Wykonawca winien przedstawić do akceptacji Inżyniera.

2.4. Liny stalowe
Liny stalowe usztywniające siatkę ogrodzenia powinny odpowiadać wymaganiom określonym 

przez PN-M-80201 [34] i PN-M-80202 [35].
Druty w splocie liny powinny do siebie ściśle przylegać, być równo naciągnięte, nie powinny 

krzyżować się w poszczególnych warstwach. Nie powinno być drutów luźnych. Końce drutów powinny 
być łączone przez zgrzewanie doczołowe lub lutowanie mosiądzem. Miejsca łączenia przez lutowanie 
lub zgrzewanie nie powinny być kruche i posiadać zgrubienia i ścieśnienia. Odległość między 
poszczególnymi miejscami łączenia drutów zwijanych w jednej operacji nie powinna być mniejsza niż 
500-krotna średnica splotki.

Wymiary i własności wytrzymałościowe lin powinny odpowiadać wymaganiom określonym w 
tablicy 5.
Tablica 5. Wymiary i własności wytrzymałościowe lin stalowych wg PN-M-80202 [35]
                  i PN-M-80201 [34]
Nominaln
a średnica 
liny 

Odchyłka 
nominalnej 
średnicy  

Średnica 
drutu

Przybliżon
a masa 1 
m liny

Nominalna obliczeniowa siła 
zrywająca linę w niutonach (N) dla 
nominalnej wytrzymałości drutu na 
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rozciąganie w MPa
mm % mm kg 1400 1600 1800
2,5
2,8
3,2
3,6
4,0
4,5
5,0

+ 7
        - 1   

+ 6
- 1

0,8
0,9
1,0
1,2
1,3
1,5
1,6

0,030
0,038
0,047
0,068
0,080
0,104
0,119

4920
6230
7680
11000
13000
17200
19600

5630
7120
8780
12600
14800
19600
22400

6330
8010
9880
14200
16700
22100
25200

Drut stalowy na liny powinien być drutem okrągłym, gładkim, ocynkowanym. Dopuszcza się 
miejscowe zgrubienia powłoki cynku nie przekraczające następujących wartości dopuszczalnej 
odchyłki dla średnicy drutu:
średnica od 0,8 do 1,0 mm odchyłka ± 0,04 mm,

od 1,0 do 1,5 mm ± 0,05 mm,
od 1,5 do 1,6 mm ± 0,06 mm.

Ilość cynku na powierzchni drutu powinna wynosić co najmniej:
średnica drutu od 0,61 do 0,8 mm ilość cynku  80 g/m2

od 0,81 do 1,0 mm 100 g/m2

od 1,00 do 1,2 mm 120 g/m2

od 1,21 do 1,5 mm 150 g/m2

od 1,51 do 1,9 mm 180 g/m2 
Do każdej liny, zgodnie z postanowieniami PN-M-80201 [34], na żądanie Zamawiającego, 

powinno być dołączone zaświadczenie wytwórcy z protokółem przeprowadzonych badań, w tym 
sprawdzenia siły zrywającej linę i jakości powłoki cynkowej.

Liny powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych, z dala od 
substancji działających korodująco.

Za zgodą Inżyniera, zamiast liny stalowej, można stosować drut stalowy okrągły średnicy od 3 
do 4 mm, ocynkowany, odpowiadający wymaganiom PN-M-80026 [33], podanym w punkcie 2.3.1 
niniejszej specyfikacji.

2.5. Słupki metalowe i elementy połączeniowe
2.5.1. Wymiary i najważniejsze charakterystyki słupków

Słupki metalowe ogrodzeń można wykonywać z ocynkowanych rur okrągłych i wyjątkowo z rur 
kwadratowych lub prostokątnych, względnie z kształtowników: kątowników, ceowników (w tym: 
częściowo zamkniętych), teowników i dwuteowników, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub 
wskazaniami Inżyniera.

Wymiary i najważniejsze charakterystyki słupków można przyjmować zgodnie z tablicami od 6 
do 13.
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Tablica 6. Rury stalowe okrągłe bez szwu walcowane na gorąco wg PN-H-74219 [11]
Średnica Grubość Masa 1 m rury Dopuszczalne odchyłki, %
zewnętrzna ścianki kg/m średnicy 

zewnętrznej
grubości 
ścianki

51,0
54,0
57,0
60,3
63,5
70,0
76,1
82,5
88,9
101,6

od 2,6 do 12,5
od 2,6 do 14,2
od 2,9 do 14,2
od 2,9 do 14,2
od 2,9 do 16,0
od 2,9 do 16,0
od 2,9 do 20,0
od 3,2 do 20,0
od 3,2 do 34,0
od 3,6 do 20,0

od 3,10 do 11,9
od 3,30 do 13,9
od 3,87 do 15,0
od 4,11 do 16,1
od 4,33 do 18,7
od 5,80 do 21,3
od 5,24 do 27,7
od 6,26 do 30,8
od 6,76 do 34,0
od 8,70 do 40,2

 

± 1,25 ± 15

Tablica 7. Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno wg PN-H-74220 [12]
Średnica Grubość Masa Dopuszczalne odchyłki, 

%
zewnętrzna
mm

ścianki
mm

1 m rury
kg/m

Średnica 
zewnętrzn
a

Grubość 
ścianki

51,0
54,0
57,0
60,3
63,5

od 2,9 do 5,6
od 2,9 do 8,0
  od 2,9 do 10,0
  od 7,1 do 10,0
  od 7,1 do 10,0

od 3,44 do 6,27
od 3,65 do 9,04
  od 3,87 do 11,60
  od 9,34 do 12,40
  od 9,90 do 13,20

± 1,0 ± 15

Tablica 8. Kątowniki równoramienne wg PN-H-93401 [21]
Wymiary Grubość Masa 1 m Dopuszczalne odchyłki  mm
ramion
mm

ramienia
mm

kątownika
kg/m

długości 
ramienia

grubości ramion

40 x 40
45 x 45
50 x 50
60 x 60
65 x 65
75 x 75
80 x 80
90 x 90
100 x 100

od 4 do 5
od 4 do 5
od 4 do 6
od 5 do 8
od 6 do 9
od 5 do 9
   od 6 do 10
  od 6 do 11
  od 8 do 12

od 2,42 do 2,97
od 2,74 do 3,38
od 3,06 do 4,47
od 4,57 do 7,09
od 5,91 do 8,62
  od 5,76 do 
10,00
  od 7,34 do 
11,90
  od 8,30 do 
14,70
od 12,20 do 
17,80

± 1

± 1,5

_____________
± 2

± 0,4

± 0,5

____________
± 0,6

Tablica 9. Kątowniki nierównoramienne wg PN-81/H-93402 [22]
Wymiary Grubość Masa 1 m Dopuszczalne odchyłki mm
ramion
mm

ramienia
mm

kątownika
kg/m

długości 
ramienia

grubości ramion

45x30
60x40
65x50
70x50
75x50
80x40
80x60
80x65
90x60
100x50

od 4 do 5
od 5 do 6
od 5 do 8
7
od 5 do 8
6
od 6 do 8
10
8
8

od 2,24 do 2,76
od 3,76 do 4,46
od 4,35 do 6,75
6,24
od 4,75 do 7,39
5,41
od 6,37 do 8,34
10,7
8,96
8,99

± 1
± 1,5;   ± 1,0

± 1,5

± 1,5;   ± 1,0

± 1,5

+ 0,3;   - 0,5

+ 0,4;   - 0,7
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100x65 od 7 do 10 od 8,77 do 12,3

Tablica 10. Ceowniki walcowane wg PN-H-93403 [23]
Wymiary - mm Masa Dopuszczalne odchyłki mm

Ozna-
czenie

wyso-
kość 
środ-
nika

szero-
kość 
stopki

grubość 
środnika

1 m 
ceownika
kg/m

środnika stopki grubości

[ 40
[ 45
[ 50
[ 65
[ 80

 [100
 [120
 [140

40
45
50
65
80

100
120
140

20
38
38
42
45

50
55
60

5
5
5
5,5
6

6
7
7

4,75
5,03
5,59
7,09
8,64

10,60
13,40
16,00

± 1,5

± 2,0

± 1,5

± 2,0

+0,3; 
-0,5

+ 0,4
- 0,75

+0,4; 
-1,0

Tablica 11. Teowniki walcowane wg PN-H-93406 [24]
Ozna- Wymiary - mm Masa 1 

m
Dopuszczalne odchyłki mm

czenie wyso-
kość 
środnika

szero-
kość 
stopki

grubość 
środnika

teownika
kg/m

środnik
a

stopki grubośc
i

T 40x40
T 50x50
T 60x60
T 80x80
T100x 
100

40
50
60
80
100

40
50
60
80
100

5
6
7
9
11

2,96
4,44
6,23
10,70
16,40

± 1

± 1,5

± 1

± 1,5

± 0,5

± 0,75

Tablica 12. Dwuteowniki walcowane wg PN-H-93407 [25]
Ozna- Wymiary - mm Masa 1 

m
Dopuszczalne odchyłki mm

czenie wyso-
kość 
środnika

szero-
kość 
stopki

grubość 
środnika

dwuteow-
nika, kg/
m

środnik
a

stopki grubośc
i

I 80
I 100
I 120
I 140

80
100
120
140

42
50
58
66

3,9
4,5
5,1
5,75

5,94
8,34
11,10
14,30

± 2 ± 1,5 ± 0,5

2.5.2. Wymagania dla rur
Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219 [11], PN-H-74220 [12] lub innej 

zaakceptowanej przez Inżyniera.
Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, 

pęknięć, zawalcowań 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 zamówieniami; z dopuszczalną odchyłką + 10 mm,
długościach 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.
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Rury powinny być proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny 
przekraczać 1,5 mm na 1 m długości rury.

Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65, 
18G2A): PN-H-84023-07 [17], PN-H-84018 [14], PN-H-84019 [15], PN-H-84030-02 [18] lub inne 
normy.

Do ocynkowania rur stosuje się gatunek cynku Raf wg PN-H-82200 [13].
2.5.3. Wymagania dla kształtowników

Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93010 [20]. Powierzchnia 
kształtownika powinna być charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak widoczne 
łuski, pęknięcia, zawalcowania       i naderwania. Dopuszczalne są usunięte wady przez szlifowanie 
lub dłutowanie z tym, że obrobiona powierzchnia powinna mieć łagodne wycięcia i zaokrąglone brzegi, 
a grubość kształtownika nie może zmniejszyć się poza dopuszczalną dolną odchyłkę wymiarową dla 
kształtownika.

Kształtowniki powinny być obcięte prostopadle do osi wzdłużnej kształtownika. Powierzchnia 
końców kształtownika nie powinna wykazywać rzadzizn, rozwarstwień, pęknięć i śladów jamy 
skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.

Kształtowniki powinny być ze stali St3W lub St4W oraz mieć własności mechaniczne według 
PN-H-84020 [16] - tablica 13 lub innej uzgodnionej stali i normy pomiędzy zgłaszającym zamówienie i 
wytwórcą.
Tablica 13. Podstawowe własności kształtowników wg PN-H-84020 [16]

Stal

Granica plastyczności, MPa, minimum 
dla wyrobów o grubości lub średnicy

Wytrzymałość na rozciąganie, 
MPa, dla wyrobów o grubości 
lub średnicy

do 
40 
mm

od 40
 do 63

od 63
do 80

od 80 
do 
100

od 
100
do 
150

od 150
do 200

do
100mm

od 100
do 200

St3W

St4W

225

265

215

255

205

245

205

235

195

225

185

215

od  360
do  490
od  420
do  550

od  340
do  490
od  400
do  550

Kształtowniki mogą być dostarczone luzem lub w wiązkach z tym, że kształtowniki o  masie do 
25 kg/m dostarcza się tylko w wiązkach.
2.5.4. Wymagania dla elementów połączeniowych do mocowania elementów barier    

Wszystkie drobne ocynkowane metalowe elementy połączeniowe przewidziane do mocowania 
między sobą barier i płotków jak: śruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, 
naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów.

Własności mechaniczne elementów połączeniowych powinny odpowiadać wymaganiom PN-
M-82054 [36], PN-M-82054-03 [37] lub innej normy uzgodnionej.

Dostawa może być dostarczona w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub 
paletach w zależności od wielkości i masy wyrobów.

Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala 
od materiałów działających korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem.

Minimalna grubość powłoki cynkowej powinna wynosić w warunkach użytkowania:
a) umiarkowanych - 8 µm,
b) ciężkich             - 12 µm,
zgodnie z określeniem agresywności korozyjnej środowisk według PN-H-04651 [2].
2.5.5. Wymagania dla drutu spawalniczego

Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inżynier przewidują wykonanie spawanych połączeń 
elementów ogrodzenia, to drut spawalniczy powinien spełniać wymagania PN-M-69420 [31], 
odpowiednio dla spawania gazowego acetylenowo-tlenowego lub innego zaakceptowanego przez 
Inżyniera.

Średnica drutu powinna wynosić połowę grubości elementów łączonych lub                  od 6 do 
8 mm, gdy elementy łączone są grubsze niż 15 mm.

Powierzchnia drutu powinna być czysta i gładka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lub smarów.
Wytrzymałość drutów na rozciąganie powinna wynosić:
średnica drutu - mm wytrzymałość na rozciąganie

od 1,2 do 1,6       od 750 do 1200 MPa
od 2,0 do 3,0       od 550 do 1000 MPa
powyżej 3,0       od 450 do  900  MPa.

Druty mogą być dostarczane w kręgach, na szpulach lub w pakietach. Kręgi drutów powinny 
składać się z jednego odcinka drutu, a zwoje nie powinny być splątane. Łączna maksymalna masa 
pakowanych drutów i prętów nie powinna przekraczać 50 kg netto. 
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Druty i pręty powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach, wolnych od 
czynników wywołujących korozję.
2.5.6. Wymagania dla powłok metalizacyjnych cynkowych

W przypadku zastosowania powłoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, 
powinna ona być z cynku o czystości nie mniejszej niż 99,5% i odpowiadać wymaganiom 
BN-89/1076-02 [44]. Minimalna grubość powłoki cynkowej powinna być zgodna z wymaganiami tablicy 
14.
Tablica 14. Minimalna grubość powłoki metalizacyjnej cynkowej narażonej na działanie 
                   korozji atmosferycznej wg BN-89/1076-02 [44]
Agresywność korozyjna 
atmosfery 

Minimalna grubość powłoki,  µm,
przy wymaganej trwałości w latach

wg PN-H-04651 [2] 10 20
     Umiarkowana
     Ciężka

120
160 M

160
200 M

     M - powłoka pokryta dwoma lub większą liczbą warstw powłoki malarskiej       
Powierzchnia powłoki powinna być jednorodna pod względem ziarnistości. Nie może ona 

wykazywać widocznych wad jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie powłoki od podłoża.

2.6. Pręty stalowe
Pręty stalowe można używać do wykonywania wygrodzeń z ram z kątowników zgodnie z 

dokumentacją, SST lub wskazaniami Inżyniera.
Wymiary przekroju poprzecznego i dopuszczalne odchyłki wymiarowe dla walcówki i prętów 

stalowych walcowanych na gorąco, powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93200-02 [20].
Tablica 15. Wymiary przekroju poprzecznego i dopuszczalne odchyłki wymiarowe w mm
                   (wyciąg z normy PN-H-93200-02 [20])
Średnica, mm Dopuszczalna odchyłka średnicy w mm

dla dokładności
walcówka pręty zwykłej podwyższonej wysokiej

8
9
10
11
12
13
14
15

8
9
10
11
12
13
14
15

±  0,4 ±  0,3 ±  0,2

2.7. Łańcuchy techniczne ogniwowe
Łańcuchy techniczne ogniwowe stosowane w barierach łańcuchowych winny odpowiadać 

wymaganiom wg PN-M-84540 [38], PN-M-84541 [39], PN-M-84542 [40],  PN-M-84543 [41].
Ogniwa łańcuchów powinny mieć powierzchnie gładkie, bez wgłębień, pęknięć i naderwań. 

Dopuszcza się drobne uszkodzenia mechaniczne nie przekraczające dopuszczalnych odchyłek 
ustalonych dla prętów, z których wykonany jest łańcuch.

Do wyrobu łańcuchów dopuszcza się tylko materiały posiadające zaświadczenia hutnicze z 
prętów lub walcówki ze stali w gatunku St1E, St1Z i 16GA. Dopuszcza się inne gatunki stali 
zaakceptowane przez Inżyniera.

Łańcuchy muszą być zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie lub powlekanie 
antykorozyjne.

2.8. Szkło płaskie zbrojone
Szkło zbrojone stosowane w barierach panelowych winno odpowiadać PN-B-13051 [7].  Szkło 

płaskie zbrojone dzieli się:
w zależności od rodzaju siatki użytej do zbrojenia:

Z - szkło płaskie zbrojone siatką zgrzewaną o oczkach kwadratowych,
         Ł - szkło płaskie zbrojone siatką zgrzewaną o oczkach kwadratowych łamanych,     
w zależności od wykonania powierzchni: G - gładkie,

W - wzorzyste,
w zależności od rodzaju masy szklanej:
B - bezbarwne,
K - barwne,
w zależności od jakości masy szklanej oraz wykonania: gatunek I i II.
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Szkło o wymiarach dokładnych (tzw. ścisłych) wyrażonych w milimetrach ustalonych w 
zamówieniu może posiadać odchyłki zgodnie z tablicą 16. Szkło o wymiarach handlowych - szkło o 
wymiarach wyrażonych w pełnych centymetrach w zakresie szerokości i długości ustalonych w 
zamówieniu z odchyłkami wg tablicy 16 może posiadać wady wykonania zgodne z tablicą 17.
Tablica 16. Wymiary i dopuszczalne odchyłki szkła płaskiego zbrojonego od wymiarów
                   wg PN-B-13051 [10]
Wymiary, mm Dopuszczalne odchyłki od wymiarów, mm
     szerokość                długość
  min        max          min        max

dokładnych handlowych

  300        1500         1200 
3000

±  3 ±  10

Tablica 17. Wady wykonania szkła płaskiego zbrojonego
Lp. Nazwa wady Występowanie wady

gatunek 1 gatunek 2
1 Pęknięcia niedopuszczalne
2 Szczerby dopuszczalne powstające przy łamaniu szkła,   nie głębsze 

niż grubość szkła

3 Rozerwanie 
drutu

1 sztuka na 1 m2 szkła
do 5 szt. na 1 m2 szkła w 
odległości nie mniejszej niż 
200 mm jeden od drugiego

4 Pęknięcia spojeń 
drutów

dopuszczalne,    nie więcej niż 1% spojeń w 1 m2 szkła

5 Skrzywienie 
wątku siatki

nie więcej niż 3 cm od 
kierunku prostopadłego do 
dłuższego boku płyty

nie więcej niż 6 cm od 
kierunku prostopadłego do 
dłuższego boku płyty

6 Odkształcenie 
oczek siatki

dopuszczalne do 2 mm dopuszczalne do 4 mm

7 Nierównomier- 
ność powierzchni 
spowodowana 
wytłaczaniem 
siatki, wynikająca 
z walcowania

dopuszczalna, jeśli nie 
psuje wyglądu 
zewnętrznego przy 
sprawdzaniu gołym okiem

nie określa się

8 Spienienie masy 
szklanej od siatki

dopuszczalne mało 
widoczne

dopuszczalne, nie 
przekraczające 5% 
powierzchni płyty

9 Barwa wywołana 
siatką

dopuszczalna żółtawa lub 
brunatna, nie mająca 
wpływu na estetykę

dopuszczalna bez ograniczeń, 
jeżeli nie obniża 
przepuszczalności światła

10 Zniekształcenie 
wzoru

dopuszczalne nieznaczne nie określa się

11 Plamy i naloty 
nie dające się 
zmyć wodą

niedopuszczalne

Na bokach szkła w odległości do 300 mm od obrzeża dopuszczalne są dodatkowe 
wady wymienione w tablicy oraz wady nie wymienione w tablicy w liczbie i wielkości 
nie powodującej zmniejszenia wartości użytkowej szkła

Zagłębienie siatki w masie szklanej powinno być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 
1,5 mm od powierzchni szkła. Wzdłuż jednej lub dwóch krawędzi płyty szkła dopuszcza się 
występowanie odcinka szkła bez siatki, którego szerokość nie powinna przekraczać 20 mm.

Powierzchnia szkła winna być z jednej strony gładka, z drugiej wzorzysta. W przypadku 
powierzchni gładkiej dopuszcza się jej lekką młotkowatość.

Szkło powinno łatwo dzielić się wzdłuż równomiernej rysy bez odprysków  i pęknięć.

2.9. Beton i jego składniki
Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo 

konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i 
demontaż. Przed wypełnieniem masą betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby 
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wykluczało wyciek zaprawy z masy betonowej, możliwość zniekształceń lub odchyleń w betonowanej 
konstrukcji.

Klasa betonu - jeśli w dokumentacji projektowej lub SST nie określono inaczej, powinna być B 
15 lub B 20. Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 [3]. Składnikami betonu są: 
cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy co najmniej „32,5”, 
odpowiadającym wymaganiom PN-B-19701 [8]. Transport                                    i przechowywanie 
cementu powinny być zgodne z postanowieniami BN-88/B-6731-08 [46].

Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, 
kruszywa łamanego i otoczaków) powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5].

Woda powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [10]. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodę pitną.

Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane, jeśli przewidują to dokumentacja 
projektowa, SST lub wskazania Inżyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczących rodzaju 
domieszek, ich dobór powinien być dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [3]. Domieszki 
powinny odpowiadać PN-B-23010 [9].

Pręty zbrojenia mogą być stosowane, jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa lub SST. 
Pręty zbrojenia powinny odpowiadać PN-B-06251 [4]. Właściwości mechaniczne stali używanej do 
zbrojenia betonu powinny odpowiadać PN-B-03264 [1].

2.10. Prefabrykaty betonowe (żelbetowe) do zapór z kwietników
Dla ustawienia zapór z kwietników betonowych używa się tylko gotowych elementów 

odpowiadających ofercie producentów, zaakceptowanych przez Inżyniera.
Wygrodzenia izolujące ruch pieszych od ruchu lokalnego w obrębie hoteli, gmachów 

użyteczności publicznej, dworców itp. składające się ze słupków (w kształcie stożków ściętych, 
walców itp.) betonowych (lub żelbetowych) mogą być połączone łańcuchami ogniwowymi wg norm: 
PN-M-84540 [38], PN-M-84541 [39], PN-M-84542 [40], PN-M-84543 [41].

Połączenia elementów betonowych mogą być łączone innymi łańcuchami, zgodnie z 
dokumentacją projektową lub SST.

2.11. Materiały do malowania powłok malarskich
Do malowania urządzeń ze stali, żeliwa lub metali nieżelaznych należy używać materiały zgodne z 
PN-B-10285 [6] (tab. 18) lub stosownie do ustaleń  SST, bądź wskazań Inżyniera.

Tablica 18. Sposoby malowania zewnątrz budynków (wyciąg z tab. 2 PN-B-10285[6])
Lp. Rodzaj 

podłoża
Rodzaj 
podkładu

Rodzaj powłoki 
malarskiej

Zastosowanie

4 Stal farba olejna 
miniowa 60% 
lub ftalowa 
miniowa 60%

dwuwarstwowa z 
farby albo
jak w a) i 
jednowarstwowa z 
lakieru olejnego 
schnącego na 
powietrzu, rodzaju III

elementy ślusarsko-
kowalskie pełne i 
ażurowe (poręcze, 
kraty, ogrodzenie, 
bramy itp.)

5 Żeliwo 
i metale 
nieżelazne

bez podkładu
dwuwarstwowa       z 
farby

budowa latarni 
ulicznych, słupki 
ogrodzeniowe itp. oraz 
elementy z metali 
nieżelaznych

Nie dopuszcza się stosowania wyrobów lakierowanych o nieznanym pochodzeniu, nie 
mających uzgodnionych wymagań oraz nie sprawdzonych zgodnie  z  postanowieniami  norm.  W 
przypadku,   gdy    barwa   i    połysk odgrywają istotną rolę, a nie są ujęte w normach, powinny być 
ustalone odpowiednie wzorce w porozumieniu z dostawcą. 

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych
       Wykonawca przystępujący do wykonania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
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szpadli, drągów stalowych, wyciągarek do napinania linek i siatek, młotków, kluczy do montażu 
elementów panelowych itp.
środków transportu materiałów,
żurawi samochodowych o udźwigu do 4 t,
ewentualnych wiertnic do wykonania dołów pod słupki w gruncie zwięzłym (lecz nie w terenach 
uzbrojonych w centrach miast),
ewentualnych młotów (bab), wibromłotów do wbijania lub wwibrowania słupków w grunt,
przewoźnych zbiorników do wody,
betoniarek  przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”,
koparek kołowych (np. 0,15 m3) lub koparek gąsiennicowych (np. 0,25 m3),
sprzętu spawalniczego itp.

4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 4.

4.2. Transport materiałów 
Siatkę metalową należy przewozić w zasadzie krytymi środkami transportu, 

zabezpieczającymi ją przed uszkodzeniami mechanicznymi   i wpływami atmosferycznymi. 
Przewożenie siatki odkrytymi środkami transportu jest dozwolone za zgodą Inżyniera.

Liny stalowe o masie do 400 kg mogą być dostarczane na bębnach drewnianych, metalowych 
lub w kręgach. Liny należy przewozić w warunkach nie wpływających na zmianę własności lin.

Rury stalowe na słupki, przeciągi, pochwyty przewozić można dowolnymi środkami transportu. 
W przypadku załadowania na środek transportu więcej niż jednej partii rur należy je zabezpieczyć 
przed pomieszaniem.

Kształtowniki można przewozić dowolnym środkiem transportu luzem lub w wiązkach.  W 
przypadku ładowania na środek transportu więcej niż jednej partii wyrobów należy je zabezpieczyć 
przed pomieszaniem. Przy transporcie przedmiotów metalizowanych zalecana jest ostrożność ze 
względu na podatność powłok na uszkodzenia mechaniczne, występujące przy uderzeniach.

Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinno się przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby 
przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, 
opakowania powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się np. za pomocą taśmy stalowej 
lub folii termokurczliwej.

Druty i pręty spawalnicze należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed korozją, 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.

Łańcuchy techniczne ogniwowe dostarcza się luzem bez opakowania. Dopuszcza się dostawę 
łańcuchów w paletach skrzynkowych. Łańcuchy należy przewozić dowolnymi krytymi środkami 
transportu.

Szkło płaskie zbrojone powinno być przewożone w opakowaniach ustawionych w pozycji 
pionowej na dłuższym boku, środkami transportowymi w sposób zabezpieczający je przed 
przesuwaniem i opadami atmosferycznymi. Opakowania ze szkłem w czasie transportu należy 
ustawiać czołami równolegle do kierunku ruchu. Ładowanie skrzyni i pojemników w kilku warstwach 
jest dopuszczalne pod warunkiem zabezpieczenia ich przed przesuwaniem lub upadkiem. Dopuszcza 
się inny rodzaj transportu za zgodą Inżyniera.

Prefabrykaty betonowe i żelbetowe powinny być przewożone środkami transportowymi w 
warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie ich na środkach 
transportowych winno być symetryczne, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka 
transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.

Cement należy przewozić zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [46], zaś mieszankę 
betonową wg PN-B-06251 [4].

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych
W zależności od wielkości robót Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera zakres robót 

wykonywanych bezpośrednio na placu budowy oraz robót przygotowawczych na zapleczu.
Przed wykonywaniem robót należy wytyczyć lokalizację barier, płotków  i innych urządzeń 

liniowych zabezpieczających ruch pieszych na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub zaleceń 
Inżyniera.

Do podstawowych czynności objętych niniejszą OST przy wykonywaniu ww. robót należą:
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wykonanie dołów pod słupki,
wykonanie fundamentów betonowych pod słupki,
ustawienie słupków,
zamontowanie elementów w ramach z kształtowników,
przymocowanie łańcuchów w barierach łańcuchowych,
ustawienie zapór z kwietników, wazonów itp.

5.3. Wykonanie dołów pod słupki
Jeśli dokumentacja projektowa lub  SST nie podaje  inaczej, to doły pod słupki powinny mieć 

wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka, a głębokość od  0,8 do 1,2 m.

5.4. Ustawienie słupków wraz z wykonaniem fundamentów betonowych pod słupki
        Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to słupki mogą być osadzone w 
betonie ułożonym w dołku albo oprawione w bloczki betonowe formowane na zapleczu i dostarczane 
do miejsca budowy urządzenia zabezpieczającego ruch pieszych. Po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, 
słupki betonowe mogą być obłożone kamieniami lub gruzem i przysypane ziemią.

Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową odpowiadającą 
wymaganiom punktu 2.9. Do czasu stwardnienia betonu słupek należy podeprzeć.

Fundament betonowy wykonany „na mokro”, w którym osadzono słupek, można 
wykorzystywać do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w 
betonie, a jeśli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest niższa od 10oC - po 14 dniach.

5.5. Ustawienie słupków
Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii 

urządzenia zabezpieczającego ruch pieszych, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej 
wysokości. Słupki z rur powinny mieć zaspawany górny otwór rury.

Słupki końcowe, narożne oraz stojące na załamaniach wygrodzenia o kącie większym od 15o 

należy zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami wspierającymi, ustawiając je wzdłuż 
biegu ogrodzenia pod kątem około 30 do 45o.

Słupki do siatki ogrodzeniowej powinny być przystosowane do umocowania na nich linek 
usztywniających przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworów do zaczepów i haków 
metalowych. Słupki końcowe lub narożne powinny być dodatkowo przystosowane do umocowania do 
nich siatki (np. przez przymocowanie do nich pręta stalowego).

5.6. Słupki wbijane lub wwibrowywane bezpośrednio w grunt
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST ustali bezpośrednie wbijanie lub wwibrowywanie 

słupków w grunt, to Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera:
sposób wykonania, zapewniający zachowanie osi słupka w pionie i nie powodujący odkształceń lub 
uszkodzeń słupka,
rodzaj sprzętu (i jego charakterystykę techniczną), dotyczący np. młotów (bab) ręcznych 
podnoszonych bezpośrednio (lub przy użyciu urządzeń pomocniczych) przez robotników, młotów 
mechanicznych z wciągarką ręczną lub napędem spalinowym, wibromłotów pogrążających słupki w 
gruncie poprzez wibrację i działanie udarowe
przy zachowaniu wymagań ustawienia słupków podanych w p. 5.5 z anulowaniem postanowień 
dotyczących wykonania dołów i fundamentów podanych w punktach 5.3 i 5.4.

5.7. Rozpięcie siatki 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to należy rozwiesić trzy linki (druty) 

usztywniające: u góry, na dole i w środku siatki  przymocowując je do słupków. Do słupków 
końcowych i narożnych linki muszą być starannie przymocowane (np. przewleczone przez uszka, 
zagięte do tyłu na około 10 cm i okręcone na bieżącym drucie). Linki powinny być umocowane tak, 
aby nie mogły przesuwać się i wywierać nacisku na słupki narożne, a w przypadku zerwania się 
zwalniały siatkę tylko między słupkami. Linki napina się wyciągarkami, względnie złączami rzymskimi 
wmontowanymi co 3 do 8 m lub innym sposobem zaakceptowanym przez Inżyniera. Nie należy 
zbyt silnie napinać linek, aby nie oddziaływały one ujemnie na słupki narożne.

Siatkę metalową przymocowuje się do słupków końcowych i narożnych za pomocą prętów 
płaskich lub zaokrąglonych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Siatkę napina się w 
sposób podobny do napinania linek i przymocowuje się (np. kawałkami ocynkowanego drutu co 50 do 
70 cm) do linek. Górną krawędź siatki metalowej należy łączyć z linką zaginając na niej poszczególne 
druty siatki. Siatka powinna być napięta sztywno, jednak tak, aby nie zniekształcić jej oczek.

5.8. Wykonanie siatki w  ramach
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Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to siatka powinna być 
umieszczona w ramach z kątownika (np. o wymiarach 45 x 45 x 5 mm lub 50 x 50 x 6 mm) lub innego 
kształtownika zaakceptowanego przez Inżyniera.

Zaleca się wykonanie jednakowych odległości między słupkami, w celu zachowania możliwie 
jednego wymiaru ramy. Krótsze ramy można wykonać przy narożnikach. Górne krawędzie ram 
powinny być zawsze poziome.

Prześwity między ramą a słupkiem nie powinny być większe niż 8 do 10 cm.
Ramy z siatką umieszcza się między słupkami i przymocowuje do słupków w sposób zgodny z 

dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami Inżyniera. W celu uniknięcia wydłużenia lub 
kurczenia się ram pod wpływem temperatury zaleca się mocować ramy do słupków za pomocą śrub i 
płaskowników z otworami podłużnymi.

5.9. Wykonanie urządzeń zabezpieczających ruch pieszych z ram wypełnionych
        różnymi materiałami

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to ramy mogą być wykonane z 
kątowników o wymiarach 45 x 45 x 5 mm, 50 x 50 x 6 mm lub innego kształtownika zaakceptowanego 
przez Inżyniera.

Wysokość i szerokość elementów w ramach z kątowników winna być zgodna z dokumentacją 
projektową lub SST.

Wypełnienie ram może być wykonane z płaskowników, prętów stalowych, szkła zbrojonego, 
tworzyw sztucznych itp.

Pozostałe warunki montażu obowiązują  jak w punkcie 5.8.

5.10. Wykonanie urządzeń zabezpieczających ruch pieszych w formie poręczy
Poręcze oddzielające ruch pieszy od kołowego winny być wykonane zgodnie z dokumentacją 

projektową lub SST.
W przypadku braku szczegółowych wskazań, za  zgodą Inżyniera można stosować poręcze 

zgodne z [47], [49] lub KB8-3.3(5)[48] typ P1 z płaskownika 50x10 mm (szczebliny, przeciągi) i 80x12 
mm (pochwyt, słupki); typ 2A z pochwytem z ceownika 80E, słupkami z dwuteownika 80 oraz 
przeciągami z rur φ 32x3; typ 2B jak typ 2A lecz z przeciągami z kątownika 45x45x5 mm; typ 3A z 
pochwytem z ceownika 80E, słupkami z dwuteownika 80 oraz przeciągami z rur φ 32x3 oraz typ 3B 
jak wyżej lecz z przeciągami z kątownika 45x45x5 mm. Długość segmentów: dla poręczy ze 
szczeblinami 1,0 m dla pozostałych 2,0 m. Wysokość poręczy wynosi 1,0 m. Poręcze powinny 
odpowiadać wymaganiom [53].

Rozstaw dylatacji poręczy powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub SST.
Maksymalną długość poręczy nie dylatowanych określa się na 50 m pod warunkiem zgody 

Inżyniera.

5.11. Wykonanie spawanych złącz elementów urządzeń zabezpieczających ruch
          pieszych

Złącza spawane elementów urządzeń zabezpieczających ruch pieszych powinny odpowiadać 
wymaganiom PN-M-69011 [12].

Wytrzymałość zmęczeniowa spoin powinna wynosić od 19 do 32 MPa. Odchyłki wymiarów 
spoin nie powinny przekraczać ± 0,5 mm dla grubości spoiny do 6 mm i ± 1,0 mm dla spoiny powyżej 
6 mm.

Odstęp, w złączach zakładkowych i nadkładkowych, pomiędzy przylegającymi do siebie 
płaszczyznami nie powinien być większy niż 1 mm.

Złącza spawane nie powinny mieć wad większych niż podane w tablicy 19. Inżynier może 
dopuścić wady większe niż podane w tablicy 19 jeśli uzna, że nie mają one zasadniczego wpływu na 
cechy eksploatacyjne urządzeń zabezpieczających ruch pieszych.

Tablica 19. Dopuszczalne wymiary wad w złączach spawanych według PN-M-69775 [32]
Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady  w mm

Brak przetopu
Podtopienie lica
Porowatość
Krater
Wklęśnięcie lica
Uszkodzenie mechaniczne
Różnica wysokości sąsiednich wgłębień
i wypukłości lica

2,0
1,5
3,0
1,5
1,5
1,0

3,0
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5.12. Wykonanie ogrodzeń łańcuchowych
Ogrodzenia łańcuchowe winny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową lub SST. W 

przypadku braku szczegółowych wskazań za zgodą Inżyniera można wykonywać ogrodzenia 
łańcuchowe z rur stalowych według PN-H-74219 [11], PN-H-74220 [12] lub BN-73/0658-01 [43] oraz z 
łańcuchów ogniwowych według PN-M-84540 [38], PN-M-84541 [39], PN-M-84543 [41].

Połączenie łańcuchów ze słupkami należy wykonać za pomocą przyspawanych uszek z 
prętów lub drutu, odgiętych koliście w stronę słupka.

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie określają inaczej, wysokość słupków wynosi 1,10 
m, a rozstaw 1,50 lub 2,00 m [50]. Strzałka ugięcia łańcuchów wynosi 0,10 m.

Jeśli linia barier łańcuchowych pokrywa się z urządzeniami podziemnymi zlokalizowanymi w 
chodniku, należy zrezygnować z posadowienia słupków na fundamencie betonowym wykonywanym 
„na mokro”, a starać się szukać innego rozwiązania (np. na płytach z blachy o grubościach od 5 do 10 
mm i zagłębionymi ok. 0,5 m poniżej poziomu chodnika). Rozwiązania te winny uzyskać akceptację 
Inżyniera.

5.13. Malowanie metalowych urządzeń zabezpieczających ruch pieszych
Zaleca się przeprowadzać malowanie w okresie od maja do września, wyłącznie w dni 

pogodne, przy zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20oC; nie należy malować pędzlem lub 
wałkiem w temperaturze poniżej  +5oC, jak również malować metodą natryskową w temperaturze 
poniżej +15oC oraz podczas występującej mgły i rosy.

Należy przestrzegać następujących zasad przy malowaniu urządzeń:
z powierzchni stali należy usunąć bardzo starannie pył, kurz, pleśnie, tłuszcz, rdzę, zgorzelinę, 
ewentualnie starą łuszczącą się farbę i inne zabrudzenia zmniejszające przyczepność farby do 
podłoża; poprzez zmywanie, usuwanie przy użyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, 
materiałów ściernych, piaskowania, odpalania, ługowania lub przy zastosowaniu innych środków, 
zgodnie z wymaganiami PN-ISO-8501-1 [42] i PN-H-97052 [27],
przed malowaniem należy wypełnić wgłębienia i rysy na powierzchniach za pomocą kitów lub 
szpachlówek ogólnego stosowania, a następnie - wygładzić i zeszlifować podłoże pod farbę,
do malowania można stosować farby ogólnego stosowania przeznaczone do użytku zewnętrznego, 
dobrej jakości, z nieprzekroczonym okresem gwarancji, jako:
farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne),
farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowo-styrenowe, akrylowe itp.)

 oraz
rozcieńczalniki zalecone przez producenta stosowanej farby,
farbę dłużej przechowywaną należy przygotować do malowania przez usunięcie „kożucha” (zestalonej 
substancji błonotwórczej na powierzchni farby), dokładne wymieszanie (połączenie lżejszych i 
cięższych składników farby), rozcieńczenie zbyt zgęstniałej farby, ewentualne przecedzenie (usunięcie 
nierozmieszanych resztek osadu i innych zanieczyszczeń),
malowanie można przeprowadzać pędzlami, wałkami malarskimi lub ewentualnie metodą natryskową 
(pistoletami elektrycznymi, urządzeniami kompresorowymi itp.),
z zasady malowanie należy wykonać dwuwarstwowo: farbą do gruntowania i farbą nawierzchniową, 
przy czym każdą następną warstwę można nałożyć po całkowitym wyschnięciu farby poprzedniej.

Malowanie powinno odpowiadać wymaganiom PN-H-97053 [28].
Rodzaj farby oraz liczbę jej warstw zastosowanych przy malowaniu określają SST lub Inżynier 

na wniosek Wykonawcy.
Należy zwracać uwagę na dokładne pokrycie farbą miejsc stykania się słupka metalowego z 

betonem fundamentu, ze względu na najszybsze niszczenie się farby w tych miejscach i pojawianie 
się rdzawych zacieków sygnalizujących korozje słupka.

Zaleca się stosowanie farb możliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska, z 
niską zawartością m.in. niearomatycznych rozpuszczalników. Przy stosowaniu farb nieznanego 
pochodzenia Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera badania na zawartość szkodliwych 
składników (np. trującego toluenu jako rozpuszczalnika).

Wykonawca nie dopuści do skażenia farbami wód powierzchniowych    i gruntowych oraz 
kanalizacji. Zlewki poprodukcyjne, powstające przy myciu urządzeń i pędzli oraz z samej farby, należy 
usuwać do izolowanych zbiorników, w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykacji.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia 
o jakości (atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić 
ich wyniki Inżynierowi w celu akceptacji materiałów, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 2.3.

Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) 
dostarczyć zaświadczenia o jakości (atesty) należą:
siatki ogrodzeniowe,
liny stalowe,
rury i kształtowniki,
łańcuchy stalowe ogniwowe,
drut spawalniczy,
pręty zbrojeniowe,
szkło płaskie zbrojone,
elementy betonowe i żelbetowe.

Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca należą materiały do 
wykonania fundamentów betonowych „na mokro”. Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót 
fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inżynier może zwolnić go z potrzeby wykonania badań 
materiałów dla tych robót.

6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania robót
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) 
producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.

Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami tablicy 20.
Tablica 20. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów
                   dostarczonych przez producentów
Lp. Rodzaj 

badania
Liczba badań Opis badań Ocena 

wyników 
badań

1 Sprawdzenie 
powierzchni

od 5 do 10 
badań z 
wybra-  nych 
losowo 
elementów w 
każdej dostar- 
czonej partii

Powierzchnię zbadać 
nieuzbrojonym okiem. Do 
ew. sprawdzenia głębokości 
wad użyć dostępnych 
narzędzi (np. liniałów z 
czujnikiem, suwmiarek, 
mikrometrów itp.

Wyniki badań 
powinny być 
zgodne z 
wymaganiami 

2 Sprawdzenie 
wymiarów

wyrobów liczą-
cej do 1000 
elementów

Przeprowadzić 
uniwersalnymi przyrządami 
pomiarowymi lub 
sprawdzianami

punktu 2.3.

W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie 
właściwości dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punktach  od 2.3 
do 2.11.
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót

W czasie wykonywania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych należy zbadać:
zgodność wykonania urządzeń z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary),
zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktami od 2.3 do 2.11,
prawidłowość wykonania dołów pod słupki, zgodnie z punktem 5.3,
poprawność wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 5.4,
poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5.5 i 5.6,
prawidłowość wykonania siatki zabezpieczającej zgodnie z punktem  5.7 lub 5.8.

W przypadku wykonania spawanych złącz elementów urządzeń:
przed oględzinami, spoinę i przylegające do niej elementy łączone  (od 10 do 20 mm z każdej strony) 
należy dokładnie oczyścić z żużla, zgorzeliny, odprysków, rdzy, farb i innych zanieczyszczeń 
utrudniających prowadzenie obserwacji i pomiarów,
oględziny złączy należy przeprowadzić wizualnie z ewentualnym użyciem lupy o powiększeniu od 2 do 
4 razy; do pomiarów spoin powinny być stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne 
spoinomierze,
w przypadkach wątpliwych można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymałości 
zmęczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515 [29],
złącza o wadach większych niż dopuszczalne powinny być naprawione powtórnym spawaniem.
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7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową urządzenia zabezpieczającego ruch pieszych (siatek, barierek, płotków, 

barier łańcuchowych)  jest m (metr). Obmiar polega na określeniu rzeczywistej długości urządzenia 
zabezpieczającego ruch pieszych.
 Jednostką obmiarową przy zaporach z kwietników betonowych jest szt. (sztuka).

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki 
pozytywne.

9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostek obmiarowych

Cena 1 m wykonania ogrodzeń ochronnych sztywnych obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji barier, płotków, poręczy, paneli lub 
innych ogrodzeń sztywnych oraz materiałów pomocniczych,
dostarczenie na plac budowy składników oraz przygotowanie masy betonowej w przypadkach jej 
użycia,
zainstalowanie urządzeń bezpieczeństwa w sposób zapewniający stabilność,
doprowadzenie terenu wokół wykonanych urządzeń do stanu przewidzianego w dokumentacji 
projektowej lub według zaleceń Inżyniera,
przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych.

Cena 1 m barier ochronnych łańcuchowych obejmuje:
prace pomiarowe przy wytyczeniu linii barier oraz rozstawu słupków,
dostarczenie na miejsce wbudowania elementów barier łańcuchowych,
wykopanie dołków pod słupki,
dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji barier, płotków, poręczy, paneli oraz 
innych ogrodzeń sztywnych, oraz materiałów pomocniczych,
zainstalowanie słupków w fundamencie betonowym i założenie łańcuchów,
doprowadzenie terenu wzdłuż wykonanych barier do stanu pierwotnego (np. ponowne ułożenie 
rozebranego chodnika) przewidzianego w dokumentacji projektowej albo według zaleceń Inżyniera,
przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych.

Cena elementów zapór ochronnych z kwietników betonowych (żelbetowych) obejmuje:
wyznaczenie linii ustawienia kwietników zgodnie z dokumentacją projektową lub wskazaniami 
Inżyniera,
dostarczenie kwietników na miejsce ustawienia,
ustawienie kwietników za pomocą dźwigu zgodnie z uprzednio wyznaczoną lokalizacją.

10. Przepisy związane
10.1. Normy

  1. PN-B-03264 Konstrukcje żelbetowe. Obliczenia statyczne   i 
projektowanie

  2. PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie 
agresywności korozyjnej środowisk

  3. PN-B-06250 Beton zwykły
 4. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
  5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
  6. PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami 

na spoinach bezwodnych
  7. PN-B-13051 Szkło płaskie zbrojone
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  8. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 
wymagania                   i ocena zgodności

9. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia
10. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów   i zapraw
11. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 

zastosowania
12. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno 

ogólnego przeznaczenia
13. PN-H-82200 Cynk
14. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki
15. PN-H-84019 Stal węglowa konstrukcyjna wyższej jakości ogólnego 

przeznaczenia. Gatunki
16. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. 

Gatunki
17. PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury
18. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki
19. PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco
20. PN-H-93200-02 Walcówka i pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco. 

Walcówka i pręty ogólnego zastosowania. Wymiary
21. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne
22. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na 

gorąco
23. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary
24. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorąco
25. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco
26. PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, 

staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne
27. PN-H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni 

stali, staliwa i żeliwa do malowania
28. PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. 

Ogólne wytyczne
29. PN-M-06515 Dźwignice. Ogólne zasady projektowania ustrojów nośnych
30. PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach 

spawanych. Podział i wymagania
31. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
32. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie 

klasy wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych
33. PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego 

przeznaczenia
34. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania
35. PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7
36. PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe. Ogólne wymagania i 

badania
37. PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe. Właściwości mechaniczne 

śrub i wkrętów
38. PN-M-84540 Łańcuchy techniczne ogniwowe o ogniwach krótkich
39. PN-M-84541 Łańcuchy techniczne ogniwowe o ogniwach średnich
40. PN-M-84542 Łańcuchy techniczne ogniwowe. Wymagania i badania
41. PN-M-84543 Łańcuchy techniczne ogniwowe o ogniwach długich
42. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Stopnie skorodowania i stopnie 
przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych 
oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej 
nałożonych powłok

43. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary
44. BN-89/1076-02 Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i 

aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i 
żeliwnych. Wymagania i badania

45 BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe
46 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

10.2. Inne dokumenty
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47. Poręcze mostowe - Ministerstwo Komunikacji, Centralne Biuro Studiów i 
Projektów Dróg i Mostów Transprojekt - Warszawa, 1976.

48. Katalog budownictwa, Karta KB 8-3.3 (5), listopad 1965.
49. Leszek Mikołajków, „Urządzenia bezpieczeństwa ruchu na obiektach 

mostowych”. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1988.
50. Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom I - Zasady stosowania 

znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Zał. nr 1 do zarządzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 
16, poz. 120).



D - 10.06.01. Parkingi  i  zatoki ( miejsca postojowe )

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem  niniejszej  ogólnej  specyfikacji  technicznej  (OST)  są  wymagania  dotyczące 

wykonania i odbioru parkingów i zatok ( miejsca postojowe ) na trasie ścieżki rowerowej od granicy 
gmin Gościno-Karlino do miejscowości Karlino zlokalizowane w km 2+500,00 i 7+400,00.

1.2. Zakres stosowania OST
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 

szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich.

Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robót objętych OST
1.3.1. Zakres stosowania parkingów i zatok

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania:

− parkingów,
− zatok autobusowych,
− zatok postojowych.

1.3.2. Rodzaje nawierzchni

W niniejszej OST podano zakres robót dla najczęściej stosowanych konstrukcji nawierzchni w 
budowie parkingów i zatok.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Parking  -  wydzielony  teren  poza  koroną  drogi,  wyposażony  w  miejsca  postojowe  dla 

samochodów oraz w urządzenia dla zaspokajania potrzeb podróżnych.

1.4.2. Droga  manewrowa  -  droga  przejmująca  ruch  pojazdów  wjeżdżających  na  parking  i 
wyjeżdżających z parkingu, na której dokonuje się również rozrząd pojazdów lekkich i ciężkich do 
miejsc postojowych.

1.4.3. Miejsca postoju samochodów ciężarowych - wydzielone miejsca postoju dla pojazdów o masie 
do 10 Mg na pojedynczą oś podwójną.

1.4.4. Miejsca postoju samochodów osobowych - wydzielone miejsca postoju dla pojazdów, których 
masa całkowita nie przekracza 3,5 Mg.

1.4.5. Zatoka autobusowa - miejsce zatrzymania dla wymiany pasażerów, urządzone poza jezdnią i 
przeznaczone wyłącznie dla autobusów komunikacji zbiorowej.

1.4.6. Zatoka postojowa - miejsce w obrębie korony drogi, przeznaczone na parkowanie pojazdów.

1.4.7. .Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami 
i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.       

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-

M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2.2. Materiały na podsypkę cementowo-piaskową
2.2.1. Piasek
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Piasek na podsypkę powinien spełniać wymagania wg BN-87/6774-04 [9].

2.2.2. Cement

Cement stosowany na podsypkę cementowo-piaskową powinien być cementem portlandzkim 
marki 25.

Cement stosowany do zalania spoin zaprawą cementowo-piaskową powinien być cementem 
portlandzkim marki 35.

Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-88/B-30000 [1]. Dostarczanie i 
przechowywanie cementu powinno odpowiadać wymaganiom BN-88/6731-08 [5].

2.2.3. Woda

Woda do podsypki cementowo-piaskowej powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami 
PN-88/B-32250 [2].

2.3. Krawężniki, obrzeża, płyty chodnikowe
2.3.1. Krawężniki

Krawężniki betonowe, stosowane przy budowie parkingów i zatok autobusowych, powinny 
odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03.01 [10] oraz BN-80/6775-03.04 [12].

2.3.2. Płyty chodnikowe i obrzeża

Płyty chodnikowe betonowe, stosowane do wykonania peronów na zatokach autobusowych 
oraz jako ciągi piesze na parkingach, powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03.01 [10] oraz 
BN-80/6775-03.03 [6].

Obrzeża chodnikowe z prefabrykatów betonowych powinny odpowiadać wymaganiom 
BN-80/6775-03.01 [10] oraz BN-80/6775-03.04 [12].

2.4. Materiały do nawierzchni parkingów i zatok
Nawierzchnie parkingów i zatok mogą  być wykonywane z różnych materiałów, zgodnie z 

dokumentacją projektową i SST.

Materiały stosowane do wykonania nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, jedno 
lub dwuwarstwowych, powinny odpowiadać wymaganiom wg OST         D-05.03.05 „Nawierzchnia z 
mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na gorąco”.

Klinkier, który może być stosowany do nawierzchni stanowisk postojowych na parkingach oraz 
do wykonania elementów ścieków przy krawężnikach na zatokach autobusowych, powinien 
odpowiadać wymaganiom PN-59/S-96019 [3] oraz BN-77/6741-02 [7].

Płyty betonowe sześciokątne, na stanowiskach postojowych parkingów, powinny odpowiadać 
wymaganiom BN-80/6775-03.01 [10] oraz BN-80/6775-03.02 [11].

Kostka kamienna nieregularna powinna odpowiadać wymaganiom wg PN-58/S-96026 [4].

2.5. Materiały do wykonania podbudowy
Materiały stosowane do podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem powinny odpowiadać 

wymaganiom OST D-04.05.01 „Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem”, a do 
podbudowy z chudego betonu wg OST D-04.06.01 „Podbudowa z chudego betonu”.

Materiały stosowane do podbudowy wykonywanej z kruszywa łamanego lub z kruszywa 
naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinny odpowiadać wymaganiom wg OST D-04.04.02 
„Podbudowa z kruszywa łamanego” lub OST D-04.04.01 „Podbudowa z kruszywa naturalnego”.
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2.6. Materiały do robót wykończeniowych
Materiały do umacniania skarp i rowów przy wykonywaniu parkingów i zatok, powinny 

odpowiadać wymaganiom wg OST 06.01.01 „Umocnienie skarp i rowów przez humusowanie, 
obsianie, darniowanie”.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje umocnienie pobocza pospółką na zatoce 
autobusowej, to kruszywo użyte do wykonania umocnienia powinno odpowiadać wymaganiom wg 
BN-66/6774-01 [8].

2.7. Materiały do wykonania odwodnienia
Jeśli w dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie elementów odwodnienia 

powierzchniowego i wgłębnego na budowanych parkingach lub zatokach, takich jak: kanalizacja 
deszczowa, ścieki z elementów prefabrykowanych układanych na skarpach, ścieki z elementów 
prefabrykowanych (korytek betonowych) układanych w rowach, drenów do odwodnienia wgłębnego 
itp., to materiały lub prefabrykaty użyte do wykonania odwodnienia powinny odpowiadać 
wymaganiom:

− dla kanalizacji deszczowej, wg OST D-03.02.01 „Kanalizacja deszczowa”,
− dla  ścieków z  elementów prefabrykowanych  układanych  na  skarpach  lub  w  rowach,  wg  OST 

D-06.01.03 „Umocnienie rowów i ścieków brukowcem lub elementami prefabrykowanymi”,
− dla drenów do odwodnienia wgłębnego, wg OST D-03.03.01 „Sączki podłużne”.

2.8. Materiały do oznakowania poziomego i pionowego
Jeżeli w dokumentacji projektowej lub SST przewidziano wykonanie oznakowania poziomego i 

pionowego na parkingach, to materiały użyte do wykonania tych robót powinny odpowiadać 
wymaganiom:

− dla oznakowania poziomego, wg OST D-07.01.01 „Oznakowanie poziome”,
− dla oznakowania pionowego, wg OST D-07.02.01 „Oznakowanie pionowe”.

2.9. Składowanie materiałów
Składowanie materiałów stosowanych do wykonania parkingów i zatok powinno odpowiadać 

wymaganiom odpowiednich OST.

3. sprzęt
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Do wykonania parkingów i zatok należy stosować ten rodzaj sprzętu, który został podany w 

odpowiednich OST.

4. transport
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Transport  materiałów stosowanych  do wykonania  parkingów i  zatok  powinien  odpowiadać 

wymaganiom odpowiednich OST.

5. wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze - odtworzenie trasy, usunięcie drzew i krzewów, zdjęcie warstwy 

humusu oraz inne elementy robót przygotowawczych, które mogą wystąpić przy budowie parkingów i 
zatok, należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-01.00.00 „Roboty 
przygotowawcze”.

114



5.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne w wykopach należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w OST 

D-02.01.01 „Wykonanie wykopów w gruntach I - V kat.”.

Roboty ziemne w nasypach należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w OST 
D-02.03.01 „Wykonanie nasypów”.

5.4. Podłoże
Podłoże pod wykonanie konstrukcji nawierzchni parkingów i zatok powinno być przygotowane 

zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem 
podłoża”.

5.5. Podsypka cementowo-piaskowa
Przy wykonywaniu parkingów i zatok, podsypka cementowo-piaskowa może być stosowana 

pod ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej, klinkieru, płyt betonowych oraz pod ustawienie 
krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem. Zastosowanie podsypki i jej grubość powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową. Wytrzymałość na ściskanie podsypki cementowo-piaskowej 
po 7 dniach próbek walcowych o średnicy 8 cm powinna wynosić co najmniej 10 MPa, a po 28 dniach 
14 MPa.

Mieszanie podsypki powinno się odbywać w betoniarkach.

Piasek, cement i woda powinny odpowiadać wymaganiom wg punktu 2.3.

Podsypka powinna być rozścielona i wyrównana do profilu zgodnie z dokumentacją 
projektową.

5.6. Krawężniki, obrzeża i chodniki
Ustawienie krawężników i obrzeży oraz ułożenie płyt chodnikowych powinno być zgodne z 

dokumentacją projektową, SST, wskazaniami Inżyniera oraz wymaganiami wg odpowiednich OST:

− D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”,
− D-08.03.01 „Obrzeża betonowe”,
− D-08.02.01 „Chodniki z płyt betonowych”.

5.7. Odwodnienie
Jeżeli w dokumentacji projektowej lub SST przewidziano wykonanie elementów odwodnienia 

przy budowie parkingów i zatok, to w zależności od rodzaju ich występowania warunki wykonania 
powinny być zgodne z poszczególnymi ogólnymi specyfikacjami według OST D-03.00.00 
„Odwodnienie korpusu drogowego”.

Odwodnienie parkingów i zatok powinno być wykonane zgodnie z poszczególnymi ogólnymi 
specyfikacjami OST D-03.00.00 „Odwodnienie korpusu drogowego”.

5.8. Wykonanie podbudowy
Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża przeznaczonego do ułożenia 

konstrukcji nawierzchni parkingów i zatok, należy wykonywać wg OST                   D-04.01.01 „Koryto 
wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”.

Podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem należy wykonywać wg OST 
D-04.05.01 „Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem”, a z chudego betonu wg 
OST D-04.06.00 „Podbudowa z chudego betonu”.

Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, wymienione w punkcie 2.6 niniejszej 
specyfikacji technicznej, należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-04.04.01 
„Podbudowa z kruszywa naturalnego” oraz OST D-04.04.02 „Podbudowa z kruszywa łamanego”.
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Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, jeżeli jest to przewidziane w dokumentacji 
projektowej lub SST, należy wykonywać zgodnie z OST D-04.03.01 „Oczyszczenie i skropienie warstw 
konstrukcyjnych”.

5.9. Wykonanie nawierzchni
Nawierzchnie stosowane na parkingach i zatokach powinny być wykonywane zgodnie z 

wymaganiami podanymi w poszczególnych OST:

− nawierzchnia  z  mieszanek  mineralno-bitumicznych,  według  OST  D-05.03.05  „Nawierzchnie  z 
mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na gorąco”,

− nawierzchnia klinkierowa, wg OST D-05.03.02 „Nawierzchnie klinkierowe”,
− nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej, wg OST D-05.03.01 „Nawierzchnie kostkowe”,
− nawierzchnia z płyt betonowych, wg OST D-05.03.03 „Nawierzchnie z płyt kamienno-betonowych”.

5.10. Roboty wykończeniowe
Umocnienie skarp parkingów i zatok przez humusowanie, obsianie i ewentualnie darniowanie, 

należy wykonywać zgodnie z OST D-06.01.01 „Umocnienie skarp i rowów przez humusowanie, 
obsianie, darniowanie”.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje inne umocnienia skarp i rowów, np. 
brukowcem lub elementami prefabrykowanymi, to roboty te należy wykonywać według odpowiednich 
OST D-06.01.02 „Umocnienie skarp brukowcem” lub OST                D-06.01.03 „Umocnienie rowów i 
ścieków brukowcem lub elementami prefabrykowanymi”.

5.11. Oznakowanie poziome i pionowe
Oznakowanie poziome i pionowe, jeśli jest przewidziane w dokumentacji projektowej, powinno 

być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i odpowiednimi OST: D-07.01.01 „Oznakowanie 
poziome” i D-07.02.01 „Oznakowanie pionowe”.

6. kontrola jakości robót

6.1. Sprawdzenie prawidłowości robót przygotowawczych
Kontrola jakości robót przygotowawczych polega na sprawdzeniu ich zgodności z:

a) dokumentacją projektową - na podstawie oględzin i pomiarów,
b) wymaganiami podanymi w OST D-01.00.00 „Roboty przygotowawcze”.

6.2. Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ziemnych
Kontrola jakości robót ziemnych polega na sprawdzeniu ich zgodności z:

a) dokumentacją projektową - na podstawie oględzin i pomiarów,
b) wymaganiami podanymi w OST D-02.01.01 „Wykonanie wykopów w gruntach I - V kat.” i  OST 

D-02.03.01”Wykonanie nasypów”.

6.3. Sprawdzenie prawidłowości wykonania podłoża
Rodzaj gruntu podłoża należy określić na podstawie badań laboratoryjnych.

Kontrola jakości przygotowania podłoża polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami 
podanymi w dokumentacji projektowej oraz w OST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i 
zagęszczaniem podłoża”.

6.4. Sprawdzenie prawidłowości wykonania podsypki
Kontrola jakości ułożonej podsypki cementowo-piaskowej polega na sprawdzeniu zgodności z:

a) dokumentacją projektową w zakresie grubości i wyrównania do wymaganego profilu - na podstawie 
oględzin i pomiarów,

b) wymaganiami podanymi w p. 5.5 niniejszej OST, w zakresie wytrzymałości na ściskanie.
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6.5. Sprawdzenie prawidłowości wykonania krawężników, obrzeży i chodników
Kontrola jakości wykonania krawężników, obrzeży i chodników polega na sprawdzeniu 

zgodności z:

a) dokumentacją projektową - na podstawie oględzin i pomiarów,
b) wymaganiami podanymi wg odpowiednich OST:
− D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”,
− D-08.02.01 „Chodniki z płyt betonowych”,
− D-08.03.01 „Obrzeża betonowe”.

6.6. Sprawdzenie wykonania odwodnienia
Kontrola wykonania odwodnienia polega na sprawdzeniu zgodności z:

a) dokumentacją projektową - na podstawie oględzin i pomiarów,
b) wymaganiami podanymi w odpowiednich OST D-03.00.00 „Odwodnienie korpusu drogowego”.

6.7. Sprawdzenie wykonania podbudowy
Kontrola jakości wykonania podbudowy polega na sprawdzeniu zgodności z:

a) dokumentacją projektową w zakresie rodzaju, grubości, szerokości i spadków poprzecznych - na 
podstawie oględzin i pomiarów,

b) wymaganiami podanymi wg odpowiednich OST:
− dla  podbudowy  z  gruntu  lub  kruszywa  stabilizowanego  cementem  wg  OST    D-04.05.01 

„Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem”, 
− dla podbudowy z chudego betonu wg OST D-04.06.00 „Podbudowa z chudego betonu”,
− dla  podbudów  z  kruszyw  stabilizowanych  mechanicznie  wg  OST  D-04.04.01  „Podbudowa  z 

kruszywa naturalnego” oraz OST D-04.04.02 „Podbudowa z kruszywa łamanego”.
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych należy sprawdzić zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w OST D-04.03.01 „Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”.

6.8. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Kontrola jakości wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniu zgodności z:

a) dokumentacją projektową w zakresie grubości konstrukcji, szerokości, rzędnych wysokościowych i 
spadków poprzecznych,

b) wymaganiami podanymi w odpowiednich OST:
− dla nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,  według OST D-05.03.05 „Nawierzchnie z 

mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na gorąco”,
− dla nawierzchni klinkierowych, wg OST D-05.03.02 „Nawierzchnie klinkierowe”,
− dla nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, wg OST D-05.03.01 „Nawierzchnie kostkowe”,
− dla  nawierzchni  z  płyt  betonowych,  wg  OST  D-05.03.03  „Nawierzchnie  z  płyt  kamienno-

betonowych”.

6.9. Sprawdzenie wykonania robót wykończeniowych
Kontrola jakości wykonania robót wykończeniowych polega na sprawdzeniu ich zgodności z 

dokumentacją projektową na podstawie oględzin i pomiarów oraz zgodności z wymaganiami wg 
odpowiednich OST D-06.00.00 „Roboty wykończeniowe”.

6.10. Sprawdzenie wykonania oznakowania poziomego i pionowego
Kontrola wykonania oznakowania poziomego i pionowego polega na sprawdzeniu zgodności z 

dokumentacją projektową na podstawie oględzin i pomiarów oraz zgodności z wymaganiami wg OST 
D-07.01.01 „Oznakowanie poziome” i OST D-07.02.01 „Oznakowanie pionowe”.

6.11. Ocena wyników badań
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w punkcie 2.

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień OST, powinny być 
doprowadzone na koszt Wykonawcy do stanu zgodności z OST, a po przeprowadzeniu badań i 
pomiarów mogą być ponownie przedstawione do akceptacji Inżyniera.
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7. obmiar robót
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) nawierzchni parkingu lub zatoki na 

podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.

8. odbiór robót
Roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który powinien być dokonany po:
− odtworzeniu trasy i punktów wysokościowych,
− zdjęciu warstwy humusu lub darniny,
− wykonaniu robót ziemnych,
− wykonaniu robót odwodnieniowych,
− wykonaniu koryta pod konstrukcję nawierzchni i zagęszczeniu podłoża,
b) odbiorowi końcowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu.

9. podstawa płatności
Płatność za m2 (metr kwadratowy) nawierzchni parkingu lub zatoki należy przyjmować zgodnie 

z obmiarem i oceną jakości robót.

Cena wykonania robót obejmuje:

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− dostarczenie na teren budowy potrzebnych materiałów,
− wykonanie robót ziemnych i odwodnieniowych,
− wykonanie koryta i ułożenie podbudowy, ewentualnie wykonanie podsypki,
− wykonanie krawężników, obrzeży i chodników,
− wykonanie nawierzchni,
− wykonanie robót wykończeniowych i ewentualnie oznakowania poziomego                         i  

pionowego,
− przeprowadzenie  pomiarów  i  badań  laboratoryjnych  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i 

specyfikacją techniczną.

10. przepisy związane

Normy
  1. PN-88/B-30000 Cement portlandzki

  2. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

  3. PN-59/S-96019 Drogi samochodowe. Nawierzchnie klinkierowe. 
Wymagania techniczne i warunki odbioru

  4. PN-58/S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej 
nieregularnej. Wymagania techniczne i badania przy 
odbiorze

  5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

  6. BN-80/6775.03.03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Płyty chodnikowe

  7. BN-77/6741-02 Klinkier drogowy

  8. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych i 
kolejowych. Żwir i pospółka

  9. BN-87/6774-04 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do 
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nawierzchni drogowych. Piasek

10. BN-80/6775-03.01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania

11. BN-80/6775-03.02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Płyty drogowe

12. BN-80/6775-03.04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.
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