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drogach powiatowych Powiatu Polkowickiego opracowano na 
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dróg, jako zalecane do stosowania na drogach powiatowych. 
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obligatoryjna do stosowania przez uczestników procesu 

budowlanego. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych i mostowych. 

1.2. Zakres stosowania OST 

 Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania 
szczegółowej specyfikacji technicznej 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 obejmują wymagania ogólne, wspólne 
dla robót objętych ogólnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla 
poszczególnych asortymentów robót drogowych i mostowych. W przypadku braku 
ogólnych specyfikacji technicznych wydanych przez GDDP dla danego asortymentu robót, 
ustalenia dotyczą również dla SST sporządzanych indywidualnie. 

1.4. Określenia podstawowe 

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

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 
techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny 
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

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

1.4.3. Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w 
przypadku mostów łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia 
mierzona w osi jezdni drogowej. 

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

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

1.4.6. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią 
organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ 
Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem. 

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia 
komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 
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1.4.8. Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych 
(wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest 
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

1.4.9. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

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

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 
połączenia. 

1.4.13. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta 
na podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub 
pieszych. 

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

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

1.4.16. Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z 
ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy 
w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

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

1.4.18. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ 
Kierownika projektu. 

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji 
drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i 
rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla 
ruchu. 
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu 

ruchu i czynników atmosferycznych. 
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 

zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na 
podbudowę. 

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 
profilu istniejącej nawierzchni. 

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 
podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 
pomocniczej. 

e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w 
konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
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f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem 
cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni 
przed skutkami działania mrozu. 

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek 
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 
nawierzchni. 

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

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

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

1.4.24. 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. 

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy 
może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń 
chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na 
drodze. 

1.4.26. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, 
umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca 
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.27. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do 
głębokości przemarzania. 

1.4.28. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod 
nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego 
wykonania nawierzchni. 

1.4.29. Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 

1.4.31. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia 
drogowego lub całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych 
trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 

1.4.32. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do 
przeprowadzenia cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń 
technicznych przez korpus drogowy. 

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 
realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich 
zwierząt itp. 
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1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

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

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

1.4.38. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), 
przęsła mostowego. 

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

1.4.40. 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. 

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

1.4.42. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 
robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

1.4.43. Tunel - obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji 
drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego 
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.45. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 
budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej 
elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, 
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone 
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
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1.5.2. Dokumentacja projektowa 

 Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym 
podział na dokumentację projektową: 
− Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową 

oraz projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane 
Wykonawcy, 

− Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca 
opracuje w ramach ceny kontraktowej. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

 Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania 
określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były 
w całej dokumentacji. 
 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” 
(„Ogólnych warunkach umowy”). 
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika 
projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
 W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od 
wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 
 Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać 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 SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie 
na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod   ruchem”) 

 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 
istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery 
ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi 
projektu 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 
na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do 
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego 
zatwierdzenia projektu. 
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 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych. 
 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
 Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane 
przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez 
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, 
tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze 
oraz  wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
 W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi 
lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem 
projektu. 
 Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn 
pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób 
uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez 
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, 
tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a 
wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
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1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich 
przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do użycia. 
 Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną 
wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. 
 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 
czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 
instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika 
projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika 
projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
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urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

 Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca 
będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 
mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej 
w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

 Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich 
umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących 
korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu 
ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z 
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na 
drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim 
przewozie będzie powiadamiał Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik 
projektu może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z 
terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 
na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.5.10. 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. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 
zakończenia robót przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej 
elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inżyniera/Kierownika projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
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1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków 
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub 
urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie 
informować Inżyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i 
wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje 
Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania 
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i 
przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane 
roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 
wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono 
inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 
konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod 
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami 
muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi 
projektu do zatwierdzenia. 

1.5.14. Wykopaliska 

 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 
pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy 
będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 
Inżyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku 
tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/ 
Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie 
czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

1.6. Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki kontraktu przewidują realizację) 

 Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, pomieszczenia 
biurowe, sprzęt, transport oraz inne urządzenia towarzyszące, zgodnie z wymaganiami 
podanymi w D-M-00.00.01 „Zaplecze Zamawiającego”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi 
projektu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
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wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w 
czasie realizacji robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz 
na pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi/Kierownikowi projektu 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
 Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia 
dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 
przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, 
organów administracji państwowej i samorządowej. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 
 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i 
inne jakie okażą się potrzebne w związku  z dostarczeniem materiałów do robót. 
 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania 
materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i 
rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy 
poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to 
pisemną zgodę Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy  i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Jeśli Inżynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 
innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, 
usunięciem  i niezapłaceniem 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 
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tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie 
badań wymaganych przez Inżyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera/Kierownika 
projektu. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość 
i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 

 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/ 
Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z 
wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 
właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. 
 W przypadku, gdy Inżynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję 
wytwórni, muszą być spełnione następujące warunki: 
a) Inżynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy 

oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Inżynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych 

części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 
robót, 

c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca 
uzyska dla Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i 
badań w tych miejscach. 

3. SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w 
wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 
Inżyniera/ Kierownika projektu. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
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 Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest 
to wymagane przepisami. 
 Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać 
sprzęt niesprawny. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ 
Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 
 Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ 
Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być 
dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami 
umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót 
opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
 Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, 
usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się 
skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/ 
Kierownika projektu. 
 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/ 
Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
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 Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 
 Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez 
Wykonawcę w czasie określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości  

 Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/ 
Kierownika projektu program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości 
Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami.  
 Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− sposób zapewnienia bhp., 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków 
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji Inżynierowi/Kierownikowi projektu; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 
załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 
czasie transportu, 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas 
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dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć założoną jakość robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może 
zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST 
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/ 
Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z umową. 
 Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. 
 Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
 Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje 
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia 
te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier/Kierownik 
projektu natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w             
pobieraniu próbek. 
 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inżyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę 
do badań wykonywanych przez Inżyniera/Kierownik projektu będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
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 Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.4. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/ 
Kierownika projektu. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ 
Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/ 
Kierownika projektu. 

6.5. Raporty z badań 

 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie 
raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym 
w programie zapewnienia jakości. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu 

 Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i 
producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
 Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań 
kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 Inżynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie 
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i SST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

 Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które 
posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
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− Polską Normą lub 
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 
i które spełniają wymogi SST. 

 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, 
każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, 
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. 
 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ 
Kierownika projektu. 
 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
− datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu 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/Kierownika projektu, 
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                

i ostatecznych 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, 
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− 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/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 
 Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

(2) Książka obmiarów 

 Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w 
sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
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 udostępnione na każde 
życzenie Inżyniera/Kierownika projektu. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) 
następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika 
projektu i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/ 
Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 
dni przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika 
projektu na piśmie. 
 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera/Kierownika projektu. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
 Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub 
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom SST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca 
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szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego 
wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

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/Kierownik projektu. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i 
uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i 
przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
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dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
SST. 
 W toku odbioru ostatecznego 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 w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 
protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST          

i ew. PZJ, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

SST i ew. PZJ, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 
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8.5. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 
wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00 

 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 
zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a 
nie wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

 Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi 

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem 
kopii projektu Inżynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i 
uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 
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(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z później-
szymi zmianami). 

2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych wraz z przepisami 
szczególnymi!! 
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D - 07.01.01 
OZNAKOWANIE  POZIOME  

Opracowanie wykonano na zlecenie 
G e n e r a l n e j  D y r e k c j i  D r ó g  K r a j o w y c h  i  A u t o s t r a d 

Zgodnie z decyzją Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad niniejsza ogólna 
specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę sporządzenia szczegółowej 
specyfikacji technicznej przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych oraz jest 
zalecona do wykorzystania przy zlecaniu robót na drogach wojewódzkich, powiatowych 
i gminnych. 

Jednostka autorska, 
opracowanie edytorskie i rozpowszechnienie: 

Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z o.o. 
03-808 Warszawa, ul. Mińska 25, tel. 0-22 871 87 90 

www.drogowa.strefa.pl 
Konsultacje: 

Biuro Realizacji Inwestycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie 

Treść ogólnej specyfikacji technicznej jest aktualna na dzień 1 marca 2006 r. 
Przy sporządzaniu szczegółowej specyfikacji technicznej należy ewentualnie uaktualnić 
przepisy zawarte w wykorzystywanej niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej. 
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NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY 
OST -   ogólna specyfikacja techniczna 
SST -   szczegółowa specyfikacja techniczna 
IBDiM -   Instytut Badawczy Dróg i Mostów 
% (m/m) -   procent masowy 
SRT -   Skid Resistance Tester (aparat - wahadło  

do pomiaru szorstkości powierzchni) 
PEO -   punktowy element odblaskowy 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru oznakowania poziomego dróg. 

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 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. W zależności od rodzaju i sposobu zastosowania znaki poziome mogą mieć 
znaczenie prowadzące, segregujące, informujące, ostrzegawcze, zakazujące lub nakazujące. 

1.4.2. Znaki podłużne - linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod 
niewielkim kątem, występujące jako linie: – pojedyncze: przerywane lub ciągłe, 
segregacyjne lub krawędziowe, – podwójne: ciągłe z przerywanymi, ciągłe lub przerywane. 

1.4.3. Strzałki - znaki poziome na nawierzchni, występujące jako strzałki kierunkowe 
służące do wskazania dozwolonego kierunku zjazdu z pasa oraz strzałki naprowadzające, 
które uprzedzają o konieczności opuszczenia pasa, na którym się znajdują. 

1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki służące do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ruchu 
pieszych i rowerzystów w poprzek drogi, miejsc wymagających zatrzymania pojazdów oraz 
miejsc lokalizacji progów zwalniających. 

1.4.5. Znaki uzupełniające - znaki o różnych kształtach, wymiarach i przeznaczeniu, 
występujące w postaci symboli, napisów, linii przystankowych, stanowisk i pasów 
postojowych, powierzchni wyłączonych z ruchu oraz symboli znaków pionowych w 
oznakowaniu poziomym. 

1.4.6. 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 posiadać właściwości odblaskowe. 
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1.4.7. Materiały do znakowania cienkowarstwowego - farby rozpuszczalnikowe, 
wodorozcieńczalne i chemoutwardzalne nakładane warstwą grubości od 0,4 mm do 0,8 
mm, mierzoną na mokro. 

1.4.8. Materiały do znakowania grubowarstwowego - materiały nakładane warstwą 
grubości od 0,9 mm do 3,5 mm. Należą do nich masy termoplastyczne i masy 
chemoutwardzalne stosowane na zimno. Dla linii strukturalnych i profilowanych grubość 
linii może wynosić 5 mm. 

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 taśmy do oznakowań tymczasowych 
(żółte) i trwałych (białe). 

1.4.10. Punktowe elementy odblaskowe - urządzenia prowadzenia poziomego, o różnym 
kształcie, wielkości i wysokość oraz rodzaju i liczbie zastosowanych odbłyśników, które 
odbijają padające z boku oświetlenie w celu ostrzegania, prowadzenia i informowania 
użytkowników drogi. Punktowy element odblaskowy może składać się z jednej lub kilku 
integralnie związanych ze sobą części, może być przyklejony, zakotwiczony  lub 
wbudowany w nawierzchnię drogi. Część odblaskowa może być jedno lub dwukierunkowa, 
może się zginać lub nie. Element ten może być typu stałego (P) lub tymczasowego (T). 

1.4.11. Kulki szklane – materiał w postaci przezroczystych, kulistych cząstek szklanych do 
posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na oznakowanie wykonane materiałami w 
stanie ciekłym, w celu uzyskania widzialności oznakowania w nocy przez odbicie powrotne 
padającej wiązki światła pojazdu w kierunku kierowcy. Kulki szklane są także składnikami 
materiałów grubowarstwowych. 

1.4.12. Kruszywo przeciwpoślizgowe – twarde ziarna pochodzenia naturalnego lub 
sztucznego stosowane do zapewnienia własności przeciwpoślizgowych poziomym 
oznakowaniom dróg, stosowane samo lub w mieszaninie z kulkami szklanymi. 

1.4.13. Oznakowanie nowe – oznakowanie, w którym zakończył się czas schnięcia i nie 
upłynęło 30 dni od wykonania oznakowania. Pomiary właściwości oznakowania należy 
wykonywać od 14 do 30 dnia po wykonaniu oznakowania. 

1.4.14. Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materiału o barwie żółtej, 
którego czas użytkowania wynosi do 3 miesięcy lub do czasu zakończenia robót. 

1.4.15. Powyższe i pozostałe określenia są zgodne z 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. 



Szczególne specyfikacje techniczne do zadania pn. „Remont oznakowania poziomego 
na drogach powiatowych Powiatu Polkowickiego” 

 
 

28 
 

2.2. Dokument dopuszczający do stosowania materiałów 

 Materiały stosowane przez Wykonawcę do poziomego oznakowania dróg powinny 
spełniać warunki postawione w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury [7].  

Producenci powinni oznakować wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury [8], co oznacza wystawienie deklaracji zgodności 
z aprobatą techniczną (np. dla farb oraz mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych) lub  
znakiem CE, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury [12], co oznacza 
wystawienie deklaracji zgodności z normą zharmonizowaną (np. dla kulek szklanych [3, 
3a] i punktowych elementów odblaskowych [5, 5a]. 

Aprobaty techniczne wystawione przed czasem wejścia w życie rozporządzenia 
[15]  nie mogą być zmieniane lecz zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane. 
W tym przypadku do oznakowania wyrobu znakiem budowlanym B wystarcza deklaracja 
zgodności z aprobatą techniczną. 
 Powyższe zasady należy stosować także do oznakowań tymczasowych 
wykonywanych materiałami o barwie żółtej. 

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 aprobacie technicznej. Badania te Wykonawca zleci 
IBDiM lub akredytowanemu laboratorium drogowemu. Badania powinny być wykonane 
zgodnie z PN-EN 1871:2003 [6] lub Warunkami Technicznymi POD-97 [9] lub POD-2006 
po ich wydaniu [10]. 

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 i adres producenta, 
− datę produkcji i termin przydatności do użycia, 
− masę netto, 
− numer partii i datę produkcji, 
− informację, że wyrób posiada aprobatę techniczną IBDiM i jej numer, 
− nazwę jednostki certyfikującej i numer certyfikatu, jeśli dotyczy [8],  
− znak budowlany „B” wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury [8] i/lub znak „CE” wg 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury [12], 
− informację o szkodliwości i klasie zagrożenia pożarowego, 
− ewentualne wskazówki dla użytkowników. 

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobów chemoutwardzalnych 
oznakowanie opakowania powinno być zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia [13]. 

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 [9] lub POD-
2006 po ich wydaniu [10]. 
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2.6. Wymagania wobec materiałów do poziomego oznakowania dróg 

2.6.1.  Materiały do oznakowań cienkowarstwowych 

 Materiałami do wykonywania oznakowania cienkowarstwowego powinny być 
farby nakładane warstwą grubości od 0,4 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny to być 
ciekłe produkty zawierające ciała stałe zdyspergowane w roztworze żywicy syntetycznej w 
rozpuszczalniku organicznym lub w wodzie, które mogą występować w układach jedno- 
lub wieloskładnikowych. 
  Podczas nakładania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnię 
pędzlem, wałkiem lub przez natrysk, powinny one tworzyć warstwę kohezyjną w procesie 
odparowania i/lub w procesie chemicznym. 
 Właściwości fizyczne poszczególnych materiałów do poziomego oznakowania 
cienkowarstwowego określają aprobaty techniczne.  

2.6.2. Materiały do oznakowań grubowarstwowych 

 Materiałami do wykonywania oznakowania grubowarstwowego powinny być 
materiały umożliwiające nakładanie ich warstwą grubości od 0,9 mm do 5 mm takie, jak 
masy chemoutwardzalne stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne. 
 Masy chemoutwardzalne powinny być substancjami jedno-, dwu- lub 
trójskładnikowymi, mieszanymi ze sobą w proporcjach ustalonych przez producenta i 
nakładanymi na nawierzchnię z użyciem odpowiedniego sprzętu. Masy te powinny tworzyć 
powłokę, której spójność zapewnia jedynie reakcja chemiczna. 
 Masy termoplastyczne powinny być substancjami nie zawierającymi 
rozpuszczalników, dostarczanymi w postaci bloków, granulek lub proszku. Przy 
stosowaniu powinny dać się podgrzewać do stopienia i aplikować ręcznie lub maszynowo. 
Masy te powinny tworzyć spójną warstwę przez ochłodzenie. 
 Właściwości fizyczne materiałów do oznakowania grubowarstwowego i 
wykonanych z nich elementów prefabrykowanych określają aprobaty techniczne. 

2.6.3. Zawartość składników lotnych w materiałach do znakowania cienkowarstwowego 

 Zawartość składników lotnych (rozpuszczalników organicznych) nie powinna 
przekraczać 25% (m/m) w postaci gotowej do aplikacji, w materiałach do znakowania 
cienkowarstwowego.  
 Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających rozpuszczalnik 
aromatyczny (jak np. toluen, ksylen, etylobenzen) w ilości większej niż 8 % (m/m). Nie 
dopuszcza się stosowania materiałów zawierających benzen i rozpuszczalniki chlorowane. 

Do końca 2007 r. dopuszcza się stosowanie farb rozpuszczalnikowych o 
zawartości składników lotnych do 30 % (m/m) i rozpuszczalników aromatycznych do 10 % 
(m/m).  

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, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowy 
oraz zawierać nie więcej niż 20% kulek z defektami w przypadku kulek o maksymalnej 
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średnicy poniżej 1 mm oraz 30 % w przypadku kulek o maksymalnej średnicy równej i 
większej niż 1 mm. Krzywa uziarnienia powinna mieścić się w krzywych granicznych 
podanych w wymaganiach aprobaty technicznej wyrobu lub w certyfikacie CE. 
 Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywać stopień 
hydrofobizacji co najmniej 80%.  
 Wymagania i metody badań kulek szklanych podano w PN-EN 1423:2000[3, 3a]. 
 Właściwości kulek szklanych określają odpowiednie aprobaty techniczne, lub 
certyfikaty „CE”. 

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. Konieczność jego 
użycia zachodzi w przypadku potrzeby uzyskania wskaźnika szorstkości oznakowania  
SRT ≥ 50. 
 Materiał uszorstniający (kruszywo przeciwpoślizgowe) oraz mieszanina kulek 
szklanych z materiałem uszorstniającym powinny odpowiadać wymaganiom określonym w 
aprobacie technicznej.  

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 wg PN-EN 1463-1:2000 
[5, 5a]. 
 Odbłyśnik, 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 
czerwona, a dla oznakowania czasowego – żółta zgodnie z załącznikiem nr 2 do 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury [7]. 
 Spośród punktowych elementów odblaskowych (PEO) stosowanych do 
oznakowań poziomych wyróżniają się PEO ze szklanym korpusem pełnym (odbłyśnik 
wielokierunkowy) lub zawierającym świecące diody LED i ewentualnie ogniwo słoneczne 
z baterią, tzw. aktywne PEO. Nie mieszczą się one w klasyfikacji PN-EN 1463-1:2001 [5], 
choć spełniają tę samą funkcję co typowe punktowe elementy odblaskowe, tj. kierunkują 
pojazdy w nocy w czasie suchej i mokrej pogody. 
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 PEO szklane z pełnym korpusem mogą być stosowane do oznakowania rond 
kompaktowych ze względu na ich geometrię 360o.  
 Właściwości i wymagania dotyczące punktowych elementów odblaskowych 
określone są w normie zharmonizowanej [5a] i odpowiednich  aprobatach technicznych. 

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 oznakowania 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 oznakowania dróg należy przechowywać w magazynach 
odpowiadających zaleceniom producenta, zwłaszcza zabezpieczających je od 
napromieniowania słonecznego, opadów i w temperaturze, dla: 
a) farb wodorozcieńczalnych od 5oC do 40oC, 
b) farb rozpuszczalnikowych od -5oC do 25oC, 
c) 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 

 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, 
− wyklejarek do taśm, 
− sprzętu do badań, określonego w SST. 

Wykonawca powinien zapewnić odpowiednią jakość, ilość i wydajność malowarek lub 
układarek proporcjonalną do wielkości i czasu wykonania całego zakresu robót. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 
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4.2. Przewóz materiałów do poziomego znakowania dróg 

 Materiały do poziomego znakowania dróg należy przewozić w opakowaniach 
zapewniających szczelność, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych właściwości 
materiałów. Pojemniki powinny być oznakowane zgodnie z normą PN-O-79252 [2]. W 
przypadku  materiałów niebezpiecznych opakowania powinny być oznakowane zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Zdrowia [13]. 
 Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne oraz farby i masy 
chemoutwardzalne należy transportować zgodnie z postanowieniami umowy 
międzynarodowej [14] dla transportu drogowego materiałów palnych, klasy 3, oraz 
szczegółowymi zaleceniami zawartymi w karcie charakterystyki wyrobu sporządzonej 
przez producenta. Wyroby, wyżej wymienione, nie posiadające karty charakterystyki nie 
powinny być dopuszczone do transportu. 

Pozostałe 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. Nowe i odnowione nawierzchnie dróg przed otwarciem do ruchu muszą być 
oznakowane zgodnie z dokumentacją projektową.  

5.2. Warunki atmosferyczne 

 W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza 
powinna wynosić co najmniej 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. Nierówności i/lub miejsca napraw cząstkowych 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 w SST ustalić: rozmiary powierzchni niejednorodnej zgodnie z Systemem Oceny 
Stanu Nawierzchni (SOSN), odkształcenia nawierzchni (otwarte złącza podłużne, koleiny, 
spękania, przełomy, garby), wymagania wobec materiału do oznakowania nawierzchni i 
wymagania wobec Wykonawcy. 

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, w 
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załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury [7], 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 oznakowania drogi, gdy stare oznakowanie jest 
wystarczająco czytelne i zgodne z dokumentacją projektową, można przedznakowania nie 
wykonywać. 

5.6. Wykonanie oznakowania 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 oznakowania drogi materiałami cienkowarstwowymi 

 Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta 
materiałów, a w przypadku ich braku lub niepełnych danych - zgodne z poniższymi 
wskazaniami. 
 Farbę do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania należy 
wymieszać w czasie od 2 do 4 minut do uzyskania pełnej jednorodności. Przed lub w czasie 
napełniania zbiornika malowarki zaleca się przecedzić farbę przez sito 0,6 mm. Nie wolno 
stosować do 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 oznakowania drogi materiałami grubowarstwowymi 

 Wykonanie oznakowania 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 (lub w 
ilości) ustalonej w SST, zachowując wymiary i ostrość krawędzi. Grubość nanoszonej 
warstwy zaleca się kontrolować przy pomocy grzebienia pomiarowego na płytce 
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%. 
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 W przypadku mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych wszystkie większe 
prace (linie krawędziowe, segregacyjne na długich odcinkach dróg) 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 
przed aplikacją usunąć warstwę powierzchniową betonu metodą frezowania, śrutowania lub 
waterblasting, aby zlikwidować pozostałości mleczka cementowego i uszorstnić 
powierzchnię. Po usunięciu warstwy powierzchniowej betonu, należy powierzchnię 
znakowaną umyć wodą pod ciśnieniem oraz zagruntować środkiem wskazanym przez 
producenta masy (podkład, grunt, primer) w ilości przez niego podanej. 

5.6.4. Wykonanie oznakowania drogi punktowymi elementami odblaskowymi 

 Wykonanie oznakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta 
materiałów, a w przypadku ich braku lub niepełnych danych - zgodne z poniższymi 
wskazaniami. 
 Przy wykonywaniu oznakowania 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. 

5.6.5. Wykonanie oznakowania tymczasowego 

Do wykonywania oznakowania tymczasowego barwy żółtej należy stosować 
materiały łatwe do usunięcia po zakończeniu okresu tymczasowości. Linie wyznaczające 
pasy ruchu zaleca się uzupełnić punktowymi elementami odblaskowymi z odbłyśnikami 
także barwy żółtej.  

Czasowe oznakowanie poziome powinno być wykonane z materiałów 
odblaskowych. Do jego wykonania należy stosować: farby, taśmy samoprzylepne lub 
punktowe elementy odblaskowe. Stosowanie farb dopuszcza się wyłącznie w takich 
przypadkach, gdy w wyniku przewidywanych robót nawierzchniowych oznakowanie to po 
ich zakończeniu będzie całkowicie niewidoczne, np. zostanie przykryte nową warstwą 
ścieralną nawierzchni. 

Materiały stosowane do wykonywania oznakowania tymczasowego powinny także 
posiadać aprobaty techniczne, a producent powinien wystawiać deklarację zgodności. 

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 mechanicznego lub wodą pod wysokim 

ciśnieniem (waterblasting), piaskowania, śrutowania, trawienia, wypalania lub 
zamalowania, 
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− grubowarstwowego, metodą piaskowania, kulkowania, 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. 

5.8. Odnowa oznakowania poziomego 

 Odnawianie oznakowania poziomego, wykonywanego w przypadku utraty 
wymagań jednej z właściwości, należy wykonać materiałem o sprawdzonej dobrej 
przyczepności do starej warstwy. 

 Jako zasadę można przyjąć, że oznakowanie wykonane farbami akrylowymi, 
należy odnawiać także farbami akrylowymi, oznakowania grubowarstwowe wykonane 
masami termoplastycznymi – natryskiwanym cienką warstwą masy termoplastycznej lub 
farbą wodorozcieńczalną zalecaną przez producenta masy, oznakowania wykonane masami 
chemoutwardzalnymi – farbami chemoutwardzalnymi, natryskiwanymi masami 
chemoutwardzalnymi (sprayplast) lub odpowiednimi akrylowymi farbami 
rozpuszczalnikowymi. 
 Ilość stosowanego do odnowienia materiału, należy dobrać w zależności od 
rodzaju i stanu oznakowania odnawianego, kierując się wskazówkami producenta materiału 
i zaleceniami Inżyniera. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 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. Badanie przygotowania podłoża i przedznakowania 

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

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego 

6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego 

6.3.1.1. Zasady 

Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celu określenia właściwości 
oznakowania dróg w czasie ich użytkowania. Wymagania określa się kilkoma parametrami 
reprezentującymi różne aspekty właściwości oznakowania dróg według PN-EN 1436:2000 [4] 
i PN-EN 1436:2000/A1:2005 [4a].  

Badania wstępne, dla których określono pierwsze wymaganie, są wykonywane w celu 
kontroli przed odbiorem. Powinny być wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu. 
Kolejne badania kontrolne należy wykonywać po okresie, od 3 do 6 miesięcy po wykonaniu i 
przed upływem 1 roku, oraz po 2, 3 i 4 latach dla materiałów o trwałości dłuższej niż 1 rok.  
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Barwa żółta dotyczy tylko oznakowań tymczasowych, które także powinny być 
kontrolowane. Inne barwy oznakowań niż biała i żółta należy stosować zgodnie z zaleceniami 
zawartymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia [7]. 

6.3.1.2. Widzialność w dzień 

 Widzialność oznakowania w dzień jest określona współczynnikiem luminancji β i 
barwą oznakowania wyrażoną współrzędnymi chromatyczności. 

Wartość współczynnika β powinna wynosić dla oznakowania nowego w terminie 
od 14 do 30 dnia po wykonaniu, barwy: 
− białej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej 0,40, klasa B3, 
− białej, na nawierzchni betonowej, co najmniej 0,50, klasa B4, 
− żółtej, co najmniej 0,30, klasa B2. 
 Wartość współczynnika β powinna wynosić po 30 dniu od wykonania dla całego 
okresu użytkowania oznakowania, barwy: 
− białej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej 0,30, klasa B2, 
− białej, na nawierzchni betonowej, co najmniej 0,40, klasa B3, 
− żółtej, co najmniej 0,20 klasa B1.  
 Barwa oznakowania powinna być określona wg PN-EN 1436:2000 [4] przez 
współrzędne chromatyczności x i y, które dla suchego oznakowania powinny leżeć w 
obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty narożne podane w tablicy 1 i na wykresach 
(rys. 1, 2 i 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tablica 1. Punkty narożne obszarów chromatyczności oznakowań dróg 

Punkt narożny nr 1 2 3 4 

Oznakowanie białe x 0,355 0,305 0,285 0,335 
 y 0,355 0,305 0,325 0,375 
Oznakowanie żółte klasa Y1 x 0,443 0,545 0,465 0,389 
 y 0,399 0,455 0,535 0,431 
Oznakowanie żółte klasa Y2 x 0,494 0,545 0,465 0,427 

 y 0,427 0,455 0,535 0,483 

Oznakowanie czerwone x 0,690 0,530 0,495 0,655 
 y 0,310 0,300 0,335 0,345 
Oznakowanie niebieskie x 0,078 0,200 0,240 0,137 
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 y 0,171 0,255 0,210 0,038 

 

 

 

Rys. 1. Współrzędne chromatyczności x,y dla barwy białej oznakowania 

 
Rys.2. Współrzędne chromatyczności x,y dla barwy żółtej oznakowania 
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Rys. 3. Granice barw białej, żółtej, czerwonej, niebieskiej i zielonej oznakowania 

 Pomiar współczynnika luminancji β może być zastąpiony pomiarem 
współczynnika luminancji w świetle rozproszonym Qd, wg PN-EN 1436:2000 [4] lub wg 
POD-97 [9] i POD-2006 (po wydaniu) [10]. 
 Do określenia odbicia światła dziennego lub odbicia oświetlenia drogi od 
oznakowania stosuje się współczynnik luminancji w świetle rozproszonym Qd.  
 Wartość współczynnika Qd dla oznakowania nowego w ciągu 14 - 30 dni po 
wykonaniu powinna wynosić dla oznakowania świeżego, barwy: 
− białej, co najmniej 130 mcd m-2 lx-1 (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3, 
− białej, co najmniej 160 mcd m-2 lx-1 (nawierzchnie betonowe), klasa Q4, 
− żółtej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1), klasa Q2, 
 Wartość współczynnika Qd powinna wynosić dla oznakowania eksploatowanego 
po 30 dniu od wykonania, w ciągu całego okresu użytkowania,  barwy: 
− białej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1(nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2, 
− białej, co najmniej 130 mcd m-2 lx-1(nawierzchnie betonowe), klasa Q3, 
− żółtej, co najmniej 80 mcd m-2 lx-1, klasa Q1. 

 6.3.1.3. Widzialność w nocy 

 Za miarę widzialności w nocy przyjęto powierzchniowy współczynnik odblasku 
RL, określany według PN-EN 1436:2000 [4] z uwzględnieniem podziału na klasy PN-EN 
1436:2000/A1:2005 [4a]. 
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 Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania nowego (w stanie 
suchym) w ciągu 14 - 30 dni po wykonaniu, barwy: 
− białej, na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o prędkości ≥ 100 km/h 

lub o natężeniu ruchu > 2 500 pojazdów rzeczywistych na dobę na pas, co najmniej 250 
mcd m-2 lx-1, klasa R4/5, 

− białej, na pozostałych drogach, co najmniej 200 mcd m-2 lx-1, klasa R4, 
− żółtej tymczasowej, co najmniej 150 mcd m-2 lx-1, klasa R3, 
 Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania eksploatowanego 
w ciągu od 2 do 6 miesięcy po wykonaniu,  barwy: 
− białej, na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o prędkości ≥ 100 km/h 

lub o natężeniu ruchu > 2 500 pojazdów rzeczywistych na dobę na pas, co najmniej 
200 mcd m-2 lx-1, klasa R4, 

− białej, na pozostałych drogach, co najmniej 150 mcd m-2 lx-1, klasa R3 
− żółtej tymczasowej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1, klasa R2. 
 Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania eksploatowanego 
od 7 miesiąca po wykonaniu,  barwy: 
− białej, na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o prędkości ≥ 100 km/h 

lub o natężeniu ruchu > 2 500 pojazdów rzeczywistych na dobę na pas, co najmniej 150 
mcd m-2 lx-1, klasa R3, 

− białej, na pozostałych drogach, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1 , klasa R2, 
− żółtej tymczasowej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1, klasa R2. 

Na nawierzchniach o grubej makroteksturze, takich jak: powierzchniowe 
utrwalanie oraz na nawierzchniach niejednorodnych można wyjątkowo, tylko na drogach 
określonych w tablicy 5, dopuścić wartość współczynnika odblasku RL = 70 mcd m-2 lx-1, 
klasa R1 dla oznakowania cienkowarstwowego eksploatowanego od 6 miesiąca po 
wykonaniu. 

Na nawierzchniach nowych lub odnowionych z warstwą ścieralną z SMA zaleca 
się stosować materiały grubowarstwowe. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest ustalenie w SST 
wyższych klas wymagań wg PN-EN 1436:2000/A1:2005 [4a]. 
 Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania profilowanego, 
nowego (w stanie wilgotnym) i eksploatowanego w okresie gwarancji wg PN-EN 
1436:2000 [4] zmierzona od 14 do 30 dni po wykonaniu, barwy: 
− białej, co najmniej 50 mcd m-2 lx-1, klasa RW3, 
− w okresie eksploatacji co najmniej 35 mcd m-2 lx-1, klasa RW2. 
 Powyższe wymaganie dotyczy jedynie oznakowań profilowanych, takich jak 
oznakowanie strukturalne wykonywane masami termoplastycznymi, masami 
chemoutwardzalnymi i taśmami w postaci np. poprzecznych wygarbień (baretek), drop-on-
line, itp. 
 Wykonywanie pomiarów na oznakowaniu ciągłym z naniesionymi wygarbieniami 
może być wykonywane tylko metoda dynamiczną. Pomiar aparatami ręcznymi jest albo 
niemożliwy albo obciążony dużym błędem. 
 Wykonywanie pomiarów odblaskowości na pozostałych typach oznakowania 
strukturalnego, z uwagi na jego niecałkowite i niejednorodne pokrycie powierzchni 
oznakowania, jest obarczone większym błędem niż na oznakowaniach pełnych. Dlatego 
podczas odbioru czy kontroli, należy przyjąć jako dopuszczalne wartości współczynnika 
odblasku o 20 % niższe od przyjętych w SST. 
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6.3.1.4. Szorstkość oznakowania 

 Miarą szorstkości oznakowania jest wartość wskaźnika szorstkości SRT (Skid 
Resistance Tester) mierzona wahadłem angielskim, wg PN-EN 1436:2000 [4] lub POD-97 
[9] i POD-2006 (po wydaniu) [10]. 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: 
− w ciągu całego okresu użytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1). 
 Dopuszcza się podwyższenie w SST wymagania szorstkości do 50 – 60 jednostek 
SRT (klasy S2 – S3), w uzasadnionych przypadkach. Uzyskanie większej szorstkości 
oznakowania, wiąże się z zastosowaniem kruszywa przeciwpoślizgowego samego lub w 
mieszaninie z kulkami szklanymi wg PN-EN 1423:2001 [3]. Należy przy tym wziąć pod 
uwagę jednoczesne obniżenie wartości współczynnika luminancji i współczynnika 
odblasku. 
 Szorstkość oznakowania, na którym nie zastosowano kruszywa 
przeciwpoślizgowego, zazwyczaj wzrasta w okresie eksploatacji oznakowania, dlatego nie 
należy wymagać wyższej jego wartości na starcie, a niższej w okresie gwarancji. 
 Wykonywanie pomiarów wskaźnika szorstkości SRT dotyczy oznakowań 
jednolitych, płaskich, wykonanych farbami, masami termoplastycznymi, masami 
chemoutwardzalnymi i taśmami. Pomiar na oznakowaniu strukturalnym jest, jeśli możliwy, 
to nie miarodajny. W przypadku oznakowania z wygarbieniami i punktowymi elementami 
odblaskowymi pomiar nie jest możliwy. 

UWAGA: Wskaźnik szorstkości SRT w normach powierzchniowych został nazwany PTV 
(Polishing Test Value) za PN-EN 13 036-4:2004(U)[6a]. Metoda pomiaru i sprzęt do jego 
wykonania są identyczne z przyjętymi w PN-EN 1436:2000[4] dla oznakowań poziomych. 

6.3.1.5. Trwałość oznakowania 

 Trwałość oznakowania cienkowarstwowego oceniana jako stopień zużycia w 10-
stopniowej skali LCPC określonej w POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10] 
powinna wynosić po 12-miesięcznym okresie eksploatacji oznakowania: co najmniej 6. 

Taka metoda oceny znajduje szczególnie zastosowanie do oceny przydatności 
materiałów do poziomego oznakowania dróg. 
 W stosunku do materiałów grubowarstwowych i taśm ocena ta jest stosowana 
dopiero po 2, 3, 4, 5 i 6 latach, gdy w oznakowaniu pojawiają się przetarcia do nawierzchni. 
Do oceny materiałów strukturalnych, o nieciągłym pokryciu nawierzchni metody tej nie 
stosuje się. 
 W celach kontrolnych trwałość jest oceniana pośrednio przez sprawdzenie 
spełniania wymagań widoczności w dzień, w nocy i szorstkości. 

6.3.1.6. Czas schnięcia oznakowania (względnie czas do 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 w przypadku wymalowań 
nocnych i 1 godziny w przypadku wymalowań dziennych. Metoda oznaczenia czasu 
schnięcia znajduje się w POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10]. 



Szczególne specyfikacje techniczne do zadania pn. „Remont oznakowania poziomego 
na drogach powiatowych Powiatu Polkowickiego” 

 
 

41 
 

6.3.1.7. Grubość oznakowania 

 Grubość oznakowania, tj. podwyższenie ponad górną powierzchnię nawierzchni, 
powinna wynosić dla: 
a) oznakowania cienkowarstwowego (grubość na mokro bez kulek szklanych), co 

najwyżej 0,89 mm, 
b) oznakowania grubowarstwowego, co najmniej 0,90 mm i co najwyżej 5 mm, 
c) 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. 

Kontrola grubości oznakowania jest istotna w przypadku, gdy Wykonawca nie 
udziela gwarancji lub gdy nie są wykonywane pomiary kontrolne za pomocą aparatury lub 
poprzez ocenę wizualną. 

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, wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10], 

b) w czasie wykonywania pracy: 
− pomiar grubości warstwy oznakowania, 
− pomiar czasu schnięcia, wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10], 
− wizualną ocenę równomierności rozłożenia kulek szklanych podczas objazdu w 

nocy, 
− pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodność z dokumentacją 

projektową i załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury [7], 
− wizualną ocenę równomierności skropienia (rozłożenia materiału) na całej 

szerokości linii, 
− oznaczenia czasu przejezdności, wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10]. 

 Protokół z przeprowadzonych badań wraz z jedną próbką, jednoznacznie 
oznakowaną, na blasze (300 x 250 x 1,5 mm) Wykonawca powinien przechować do czasu 
upływu okresu gwarancji. 
 Do odbioru i w przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania 
poziomego, Inżynier może zlecić wykonanie badań: 
− widzialności w nocy, 
− widzialności w dzień, 
− szorstkości, 
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odpowiadających wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych według metod 
określonych w Warunkach technicznych POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10]. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą wadliwość wykonanego oznakowania to koszt badań 
ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiający. Badania powinien zlecać 
Zamawiający do niezależnego laboratorium badawczego, co gwarantuje większa 
wiarygodność wyników. 
 W przypadku konieczności wykonywania pomiarów na otwartych do ruchu 
odcinkach dróg o dopuszczalnej prędkości ≥ 100 km/h należy ograniczyć je do linii 
krawędziowych zewnętrznych w przypadku wykonywania pomiarów aparatami ręcznymi, 
ze względu na bezpieczeństwo wykonujących pomiary. 
 Pomiary współczynnika odblasku na liniach segregacyjnych i krawędziowych 
wewnętrznych, na otwartych do ruchu odcinkach dróg o dopuszczalnej prędkości ≥ 100 
km/h , a także na liniach podłużnych oznakowań z wygarbieniami, należy wykonywać przy 
użyciu mobilnego reflektometru zainstalowanego na samochodzie i wykonującego pomiary 
w ruchu. 
 W przypadku wykonywania pomiarów współczynnika odblaskowości i 
współczynników luminancji aparatami ręcznymi częstotliwość pomiarów należy 
dostosować do długości badanego odcinka, zgodnie z tablicą 2. W każdym z mierzonych 
punktów należy wykonać po 5 odczytów współczynnika odblasku i po 3 odczyty 
współczynników luminancji w odległości jeden od drugiego minimum 1 m. 

Tablica 2. Częstotliwość pomiarów współczynników odblaskowości i luminancji aparatami 
ręcznymi 

Lp. Długość odcinka, km 
Częstotliwość 

pomiarów, co najmniej 
Minimalna ilość 

pomiarów 

1 od 0 do 3 od 0,1 do 0,5 km 3-6 

2 od 3 do 10 co 1 km 11 

3 od 10 do 20  co 2 km 11 

4 od 20 do 30     co 3 km 11 

5 powyżej 30 co 4 km > 11 

Wartość wskaźnika szorstkości zaleca się oznaczyć w 2 – 4 punktach oznakowania 
odcinka. 

6.3.3. Badania wykonania oznakowania poziomego z zastosowaniem punktowych 
elementów odblaskowych 

 Wykonawca wykonując oznakowanie 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, 
− temperatury powietrza i nawierzchni, 
− pomiaru czasu oddania do ruchu, 
− wizualną ocenę liniowości i kierunkowości przyklejenia elementów, 
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− równomierności przyklejenia elementów na całej długości linii, 
− zgodności wykonania oznakowania z dokumentacja projektową i załącznikiem nr 2 do 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. [7]. 
Protokół z przeprowadzonych badań wraz z próbkami przyklejonych 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 nocy, na próbkach zdjętych z 
nawierzchni i dostarczonych do laboratorium, na zgodność z wymaganiami podanymi            
w SST lub aprobacie technicznej, wykonanych według metod określonych w                  
PN-EN 1463-1 [5] lub w Warunkach technicznych POD-97 [9] lub POD-2006 (po 
wydaniu) [10]. 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 oznakowań 

 W tablicy 3 podano zbiorcze zestawienie dla materiałów. W tablicy 4 podano 
zbiorcze zestawienie dla oznakowań na autostradach, drogach ekspresowych oraz na 
drogach o prędkości ≥ 100 km/h lub o natężeniu ruchu > 2 500 pojazdów rzeczywistych na 
dobę na pas. W tablicy 5 podano zbiorcze zestawienie dla oznakowań na pozostałych 
drogach. 

Tablica 3.   Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów 

Lp. Właściwość Jednostka Wymagania 

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

chlorowanych 

 
 

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

 
% (m/m) 

 
 

≤ 25 
≤ 8 

 
0 

2  Właściwości kulek szklanych  
− współczynnik załamania światła 
− zawartość kulek z defektami 

 
- 
% 

 
≥ 1,5 
20 

3  Okres stałości właściwości materiałów do 
znakowania przy składowaniu miesiące ≥ 6 

 

Tablica 4. Zbiorcze zestawienie wymagań dla oznakowań na autostradach, drogach 
ekspresowych oraz na drogach o prędkości ≥ 100 km/h lub o natężeniu ruchu > 2 
500 pojazdów rzeczywistych na dobę na pas 

Lp. Właściwość Jednostka  Wymagania Klasa 

1  Współczynnik odblasku RL dla oznako-
wania nowego (w ciągu 14 - 30 dni po 
wykonaniu) w stanie suchym barwy:     
− białej 
− żółtej tymczasowej 

 
 
 

mcd m-2 lx-1 

mcd m-2 lx-1 

 
 
 

≥ 250 
≥ 150 

 
 
 

R4/5 
R3 



Szczególne specyfikacje techniczne do zadania pn. „Remont oznakowania poziomego 
na drogach powiatowych Powiatu Polkowickiego” 

 
 

44 
 

Lp. Właściwość Jednostka  Wymagania Klasa 

2  Współczynnik odblasku RL dla oznako-
wania suchego w okresie od 1 do 6 
miesięcy po wykonaniu, barwy:  
− białej 
− żółtej 

 
 
 

mcd m-2 lx-1 

mcd m-2 lx-1 

 
 
 

≥ 200 
≥ 100 

 
 
 

R4 
R2 

3  Współczynnik odblasku RL dla oznako-
wania suchego od 7 miesiąca po wykonaniu 
barwy białej 

mcd m-2 lx-1 ≥ 150 R3 

4  Współczynnik odblasku RL dla 
grubowarstwowego strukturalnego oznako-
wania wilgotnego od 14 do 30 dnia po 
wykonaniu, barwy białej 

mcd m-2 lx-1 ≥ 50 RW3 

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

 
mcd m-2 lx-1 

 
≥ 35 

 
RW2 

6  Współczynnik luminancji β dla oznakowa-
nia nowego (od 14 do 30 dnia po 
wykonaniu)  barwy: 
− białej na nawierzchni asfaltowej 
− białej na nawierzchni betonowej 
− żółtej  

 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 

≥ 0,40 
≥ 0,50 
≥ 0,30 

 
 
 

B3 
B4 
B2 

7  Współczynnik luminancji β dla oznakowa-
nia eksploatowanego (po 30 dniu od 
wykonania) barwy: 
- białej na nawierzchni asfaltowej 
- białej na nawierzchni betonowej 
- żółtej  

 
 
 
- 
- 
- 

 
 

 
≥ 0,30 
≥ 0,40 
≥ 0,20 

 
 
 

B2 
B3 
B1 

8  Współczynnik luminancji w świetle 
rozproszonym Qd (alternatywnie do β) dla 
oznakowania nowego w ciągu od 14 do 30  
dnia po wykonaniu, barwy: 
− białej na nawierzchni asfaltowej 
− białej na nawierzchni betonowej 
− żółtej 

 
 
 
 

mcd m-2 lx-1 

mcd m-2 lx-1 

mcd m-2 lx-1 

 
 
 
 

≥ 130 
≥ 160 
≥ 100 

 
 
 
 

Q3 
Q4 
Q2 

9  Współczynnik luminancji w świetle 
rozproszonym Qd (alternatywnie do β) dla 
oznakowania eksploatowanego w ciągu 
całego okresu eksploatacji po 30 dniu od 
wykonania,  barwy: 
− białej na nawierzchni asfaltowej 
− białej na nawierzchni betonowej 
− żółtej 

 
 
 
 
 

mcd m-2 lx-1 

mcd m-2 lx-1 

mcd m-2 lx-1 

 
 
 
 
 

≥ 100 
≥ 130 
≥ 80 

 
 
 
 
 

Q2 
Q3 
Q1 
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Lp. Właściwość Jednostka  Wymagania Klasa 

10  Szorstkość oznakowania eksploatowanego wskaźnik 
SRT 

 
≥ 45 

 
S1 

11  Trwałość oznakowania cienkowarstwo-
wego po 12 miesiącach: 

 
skala LCPC 

 
≥ 6 

 
- 

12 8Czas schnięcia materiału na nawierzchni 
− w dzień 
− w nocy 

 
h 
h 

 
≤ 1 
≤ 2 

 
- 
- 

 

Tablica 5. Zbiorcze zestawienie wymagań dla oznakowań na pozostałych drogach nie 
wymienionych w tablicy 4 

Lp. Właściwość Jednostka  Wymagania Klasa 

1  Współczynnik odblasku RL dla oznako-
wania nowego (w ciągu 14 - 30 dni po 
wykonaniu) w stanie suchym barwy:     
− białej, 
− żółtej tymczasowej 

 
 
 

mcd m-2 lx-1 

mcd m-2 lx-1 

 
 
 

≥ 200 
≥ 150 

 
 
 

R4 
R3 

2  Współczynnik odblasku RL dla oznako-
wania eksploatowanego od 2 do 6 miesięcy 
po wykonaniu, barwy:  
− białej, 
− żółtej 

 
 
 

mcd m-2 lx-1 

mcd m-2 lx-1 

 
 
 

≥ 150 
≥ 100 

 
 
 

R3 
R2 

3  Współczynnik odblasku RL dla oznako-
wania suchego od 7 miesiąca po wykonaniu 
barwy białej 

mcd m-2 lx-1 ≥ 100 R2 

4  Współczynnik odblasku RL dla 
grubowarstwowego strukturalnego oznako-
wania wilgotnego od 14 do 30 dnia po 
wykonaniu, barwy białej 

mcd m-2 lx-1 ≥ 50 RW3 

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

mcd m-2 lx-1 ≥ 35 RW2 

6  Współczynnik luminancji β dla oznakowa-
nia nowego (od 14 do 30 dnia po 
wykonaniu)  barwy: 
− białej na nawierzchni asfaltowej, 
− białej na nawierzchni betonowej, 
− żółtej 

 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 

≥ 0,40 
≥ 0,50 
≥ 0,30 

 
 
 

B3 
B4 
B2 
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Lp. Właściwość Jednostka  Wymagania Klasa 

7  Współczynnik luminancji β dla oznakowa-
nia eksploatowanego (po 30 dniu od 
wykonania) barwy: 
- białej 
- żółtej 

 
 
 
- 
- 

 
 

 
≥ 0,30 
≥ 0,20 

 
 
 

B2 
B1 

8  Współczynnik luminancji w świetle 
rozproszonym Qd (alternatywnie do β) dla 
oznakowania nowego w ciągu od 14 do 30  
dnia po wykonaniu, barwy: 
− białej na nawierzchni asfaltowej 
− białej na nawierzchni betonowej 
− żółtej 

 
 
 
 

mcd m-2 lx-1 

mcd m-2 lx-1 

mcd m-2 lx-1 

 
 
 
 

≥ 130 
≥ 160 
≥ 100 

 
 
 
 

Q3 
Q4 
Q2 

9  Współczynnik luminancji w świetle 
rozproszonym Qd (alternatywnie do β) dla 
oznakowania eksploatowanego w ciągu 
całego okresu eksploatacji po 30 dniu od 
wykonania,  barwy: 
− białej na nawierzchni asfaltowej 
− białej na nawierzchni betonowej 
− żółtej 

 
 
 
 
 

mcd m-2 lx-1 

mcd m-2 lx-1 

mcd m-2 lx-1 

 
 
 
 
 

≥ 100 
≥ 130 
≥ 80 

 
 
 
 
 

Q2 
Q3 
Q1 

10  Szorstkość oznakowania eksploatowanego wskaźnik 
SRT 

 
≥ 45 

 
S1 

11  Trwałość oznakowania cienkowarstwo-
wego po 12 miesiącach: 

 
skala LCPC 

 
≥ 6 

 
- 

12 8Czas schnięcia materiału na nawierzchni 
− w dzień 
− w nocy 

 
h 
h 

 
≤ 1 
≤ 2 

 
- 
- 

 

6.4. Tolerancje wymiarów oznakowania 

6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania 

 Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacją 
projektową i załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. 
[7], powinny odpowiadać następującym warunkom: 
− szerokość linii może różnić się od wymaganej o ± 5 mm, 
− długość linii może być mniejsza od wymaganej co najwyżej o 50 mm lub większa co 

najwyżej o 150 mm, 
− dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie może 

odbiegać od średniej liczonej z 10 kolejnych cykli o więcej niż ± 50 mm długości 
wymaganej, 

− dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów narożnikowych nie może mieć większej 
odchyłki od wymaganego wzoru niż ± 50 mm dla wymiaru długości i ± 20 mm dla 
wymiaru szerokości. 
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 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 oznakowań 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 niniejszym OST 
na podstawie badań wykonanych przed upływem okresu gwarancyjnego. 
 Zaleca się stosowanie następujących minimalnych okresów gwarancyjnych: 
a) dla oznakowania cienkowarstwowego: 
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− 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, 

b) dla oznakowania grubowarstwowego, oznakowania taśmami i punktowymi elementami 
odblaskowymi: co najmniej 24 miesiące. 

 W niektórych przypadkach można rozważać ograniczenia okresów gwarancyjnych 
dla oznakowań: 
a) cienkowarstwowych 

− dla wymalowań farbami nie udziela się 12 miesięcznej 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 niejednorodnych o warstwie ścieralnej spękanej, 
kruszącej się, z luźnymi grysami, należy 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, 

− 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 kostkowych w złym stanie 
(nierówna powierzchnia, kostka uszkodzona, braki kostki, luźne zanieczyszczenia w 
szczelinach między kostkami niemożliwe do usunięcia za pomocą szczotki i 
zamiatarki) - gwarancji nie powinno się udzielać, 

− w przypadku stosowania piasku  lub piasku z solą do zimowego utrzymania dróg, 
okres gwarancyjny należy skrócić do maksimum 9 miesięcy przy wymalowaniu 
wiosennym i do 6 miesięcy przy wymalowaniu jesiennym; 

− na nawierzchniach bitumicznych ułożonych do 1 miesiąca przed wykonaniem 
oznakowania (nawierzchnie nowe i odnowione) należy wymagać gwarancji 
maksymalnie 6 miesięcy przy minimalnych parametrach (RL > 100 mcd/m2lx), po 
czym należy wykonać oznakowanie stałe z pełnymi wymaganiami odpowiednimi do 
rodzaju drogi. 

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. Ponadto Zamawiający powinien tak sformułować umowę, aby 
Wykonawca musiał doprowadzić oznakowanie do wymagań zawartych w SST w 
przypadku zauważenia niezgodności. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje: 
− prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót, 
− przygotowanie i dostarczenie materiałów, 
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− oczyszczenie podłoża (nawierzchni), 
− przedznakowanie, 
− naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię drogi o kształtach i wymiarach zgodnych 

z dokumentacją projektową i załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury [7], 

− 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-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport 
2. PN-85/O-79252 Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie. 

Wymagania podstawowe 
3. PN-EN 1423:2000 

 
Materiały do poziomego oznakowania dróg Materiały do 
posypywania. Kulki szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe i 
ich mieszaniny) 

3a. PN-EN 
1423:2001/A1:2005 

Materiały do poziomego oznakowania dróg Materiały do 
posypywania. Kulki szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe i 
ich mieszaniny (Zmiana A1) 

4. PN-EN 1436:2000 
 

Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania 
dotyczące poziomego oznakowania dróg 

4a. PN-EN 
1436:2000/A1:2005 

Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania 
dotyczące poziomego oznakowania dróg (Zmiana A1) 

 
5. PN-EN 1463-1:2000 

 
Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe 
elementy odblaskowe Część 1: Wymagania dotyczące 
charakterystyki nowego elementu 

5a. PN-EN 1463-
1:2000/A1:2005 

Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe 
elementy odblaskowe Część 1: Wymagania dotyczące 
charakterystyki nowego elementu (Zmiana A1) 

5b. PN-EN 1463-2:2000 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe 
elementy odblaskowe Część 2: Badania terenowe 

6. PN-EN 1871:2003 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Właściwości 
fizyczne 

6a. PN-EN 13036-4: 
2004(U) 

Drogi samochodowe i lotniskowe – Metody badań – Część 4: 
Metoda pomiaru oporów poślizgu/poślizgnięcia na 
powierzchni: próba wahadła 

10.2. Przepisy związane i inne dokumenty 

7. Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. 
Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich 
umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181) 

8. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury   z  dnia  11 sierpnia 2004 r.  w  sprawie  
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich  znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041) 
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9. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria „I” - Informacje, 
Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997 

10. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-2006. Seria „I” - Informacje, 
Instrukcje. IBDiM, Warszawa, w opracowaniu 

11. Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 z późniejszymi zmianami) 
12. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury   z  dnia  11 sierpnia 2004 r.  w  sprawie  

systemów oceny zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011) 

13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania 
opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, 
poz. 1679) 

14. Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towarów 
niebezpiecznych (RID/ADR) 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dz.U.             
nr 249, poz. 2497) 
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D - 07.01.02 
 

REMONT  OZNAKOWANIA  POZIOMEGO  
Opracowanie wykonano na zlecenie 

G e n e r a l n e j  D y r e k c j i  D r ó g  P u b l i c z n y c h 

Niniejsza ogólna specyfikacja techniczna stanowi podstawę sporządzania szczegółowej 
specyfikacji technicznej przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych, 
wojewódzkich, powiatowych i gminnych. 

Jednostka autorska wydania z 1995 r.: 
OAT - Uszczelnianie i Obróbka Betonu, Sp. z o.o., Warszawa 

Jednostka autorska, 
opracowanie edytorskie i rozpowszechnienie: 

Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z o.o. 
Warszawa 

Konsultacje: 
Wydział Dróg Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych w Warszawie 

Treść ogólnej specyfikacji technicznej jest aktualna na dzień 30 kwietnia 2001 r. 
Przy sporządzaniu szczegółowej specyfikacji technicznej należy uaktualnić przepisy 
zawarte w wykorzystywanej niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej. 
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NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY 

OST - ogólna specyfikacja techniczna 
SST - szczegółowa specyfikacja techniczna 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem (odnowieniem) oznakowania 
poziomego dróg. 

1.2. Zakres stosowania OST 

 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi 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 remontem (odnowieniem) oznakowania poziomego stosowanego na drogach 
o nawierzchni twardej, gdy zaistnieje potrzeba: 
- odnowienia fragmentu zatartego, zniszczonego lub niewidocznego oznakowania, 
- znakowania stref robót prowadzonych w pasie drogowym, 
- znakowania tymczasowego, 
- usunięcia elementów dotychczasowego oznakowania. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Remont oznakowania poziomego - zabiegi wykonywane w ramach utrzymania dróg, 
polegające na odnowieniu fragmentów zatartego, zniszczonego lub niewidocznego 
oznakowania pierwotnego, znakowania stref robót w pasie drogowym, znakowania 
tymczasowego i usuwania elementów dotychczasowego oznakowania. 

1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  
i  definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  i OST D-07.01.01 
„Oznakowanie poziome”. 

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. Dokument dopuszczający do stosowania materiałów 

 Każdy materiał używany przez Wykonawcę do remontu (odnowienia) poziomego 
znakowania dróg musi odpowiadać wymaganiom aprobaty technicznej wydanej przez 
uprawnioną jednostkę. 
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2.3. Materiały do znakowania cienkowarstwowego i grubowarstwowego 

 Materiałami do znakowania przy robotach remontowych są przede wszystkim 
materiały do znakowania cienkowarstwowego, tj. 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 w wodzie, które mogą występować w 
układach jedno- lub wieloskładnikowych, np. farby jednoskładnikowe rozpuszczalnikowe, 
farby typu HS - high solid, farby wodorozcieńczalne, farby szybkoschnące, farby 
dwuskładnikowe chemoutwardzalne itp. 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. 
 Farby do znakowania trwałego i okresowego powinny mieć kolor biały, a do 
znakowania tymczasowego - kolor żółty. 
 W przypadku przewidzianym przez SST lub Inżyniera, można stosować przy 
robotach remontowych materiały do znakowania grubowarstwowego (masy 
chemoutwardzalne stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne) nakładane warstwą 
grubości od 0,9 mm do 5 mm, odpowiadające warunkom podanym w OST D-07.01.01 
„Oznakowanie poziome”. 

2.4. Materiały prefabrykowane 

 Prefabrykowanymi materiałami do znakowania nawierzchni w czasie robót 
utrzymaniowych mogą być materiały, które łączy się z powierzchnią drogi zwykle przez 
przyklejenie lub wtapianie. Mogą to być arkusze do wycinania, symbole, znaki, litery, cyfry 
oraz linie gotowe do bezpośredniego wykonania oznakowania, np. w postaci taśm 
przyklejanych na zimno lub na gorąco. 
 Folie do naklejania na zimno, w postaci symboli, znaków i taśmy o szerokości linii 
oznakowania, składają się z warstw polimerów, wypełniaczy, kulek szklanych lub 
ceramicznych, materiałów uszorstniających i wzmacniających. Warstwa spodnia pokryta 
jest niewysychającym klejem.  
 Masa termoplastyczna w arkuszach do wtapiania, po ułożeniu na swoim miejscu 
wymaga podgrzania do około 180oC, dzięki czemu, po stopieniu przykleja się do 
nawierzchni. 
 Rodzaj materiału powinien być dostosowany do przewidywanej wielkości ruchu 
na drodze (niskiego lub wysokiego natężenia ruchu) oraz do spełnianej funkcji (do 
trwałego, okresowego lub tymczasowego oznakowania), zgodnie z zaleceniami producenta                     
i wskazaniami aprobaty technicznej. 

2.5. Inne materiały 

 Wymagania dla innych materiałów (np. kulek szklanych, materiału 
uszorstniającego oznakowanie, punktowych elementów odblaskowych) oraz zasad 
przechowywania i składowania materiałów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 
OST D-07.01.01. „Oznakowanie poziome”. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

 Wymagania dotyczące sprzętu do wykonania remontu oznakowania poziomego 
powinny odpowiadać warunkom podanym w OST D-07.01.01 „Oznakowanie poziome”  
pkt 3. 
 W związku ze stosunkowo małym zakresem robót przy odnawianiu oznakowania 
poziomego (w porównaniu z oznakowaniem nowym) preferowane są malowarki małe, 
prowadzone ręcznie i zamiatarki chodnikowe oraz dopuszcza się sprzęt ręczny (pędzle do 
malowania, szczotki do czyszczenia 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. Wymagania dotyczące transportu 

 Wymagania dotyczące transportu do wykonania remontu oznakowania poziomego 
powinny odpowiadać warunkom podanym w OST D-07.01.01 „Oznakowanie poziome”  
pkt 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. Warunki atmosferyczne 

 W czasie wykonywania remontu (odnowienia) oznakowania temperatura 
nawierzchni i powietrza powinna wynosić co najmniej 5oC, a wilgotność względna podłoża 
powinna być zgodna z zaleceniami producenta lub wynosić co najwyżej 85%. 
 

5.3. Przygotowanie podłoża do wykonania znakowania 

 Przed wykonaniem znakowania poziomego należy oczyścić ręcznie lub 
mechanicznie powierzchnie nawierzchni w obrębie pasa przewidzianego do malowania z 
pyłu, kurzu, piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszczeń. 
 Powierzchnia nawierzchni przygotowana do remontu (odnowienia) oznakowania 
poziomego powinna być czysta i sucha. 

5.4. Przedznakowanie 

 W celu dokładnego wykonania remontu poziomego oznakowania drogi należy 
dokonać przedznakowania w miejscach, gdzie elementy oznakowania dotychczasowego są 
niewidoczne lub w miejscach zmian dotychczasowego oznakowania. 
 W przypadku wystąpienia elementów dotychczasowego oznakowania nie 
wymagających remontu (odnowienia) należy je oznaczyć jako wyłączone z remontu. 
 Do wykonania przedznakowania można stosować nietrwałą farbę stosując się do 
ustaleń zawartych w „Instrukcji o znakach drogowych poziomych” [1], SST i wskazaniach 
Inżyniera. 
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5.5. Wykonanie remontu znakowania drogi 

5.5.1.  Czynności przy znakowaniu drogi 

 Remont znakowania drogi obejmuje: 
- zabezpieczenie miejsca robót przez ustawienie pachołków gumowych, zapór itp., 

dowożonych samochodem dostawczym lub ciągnikiem z przyczepą, 
- przygotowanie farby lub materiałów prefabrykowanych, 
- ręczne lub mechaniczne odnowienie zniszczonych znaków na jezdni, 
- ochronę świeżo malowanych miejsc przed uszkodzeniem, 
- przenoszenie zapór przenośnych i znaków zabezpieczających (pachołków gumowych) 

w miarę postępu robót. 

5.5.2. Wykonanie remontu znakowania drogi materiałami cienkowarstwowymi                        
i grubowarstwowymi 

 Po spełnieniu warunków zawartych w punktach 5.1 - 5.4 można przystąpić do 
wykonania znakowania drogi materiałami, odpowiadającymi wymaganiom pktu 2, ręcznie 
pędzlami lub mechanicznie malowarką, której wydajność należy dostosować do zakresu i 
rozmiaru prac (zwykle, przy robotach remontowych, wystarczy malowarka sterowana przez 
idącego pracownika). Decyzję dotyczącą sposobu wykonania znakowania podejmuje 
Inżynier na wniosek Wykonawcy. 
 W przypadku pozostawienia bez konieczności remontu (odnowienia) części 
oznakowania poziomego, elementy odnowione należy wykonać przy użyciu materiałów o 
podobnych parametrach technicznych. 
 W przypadku odnowienia  częściowo widocznych elementów oznakowania 
wykonanego materiałami grubowarstwowymi, przed powtórnym wykonaniem elementu 
należy sprawdzić, czy grubość nie przekracza 5 mm. O ile ten warunek nie będzie 
spełniony istniejące oznakowanie należy usunąć przez frezowanie lub inną metodą 
uzgodnioną z Inżynierem. 
 Zasady wykonania remontu oznakowania powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w OST D-07.01.01 „Oznakowanie poziome”.  

5.5.3. Wykonanie remontu znakowania drogi punktowymi elementami odblaskowymi 

 Wykonanie remontu powinno spełniać warunki zawarte w pkcie 5.5.2. 
Uszkodzone punktowe elementy odblaskowe należy usunąć przy pomocy prostych 
narzędzi, dokładnie oczyścić ze starego kleju miejsce po uszkodzonych lub brakujących 
elementach odblaskowych i uzupełnić braki tego samego rodzaju punktowymi elementami 
odblaskowymi. 

5.5.4. Znakowanie materiałami prefabrykowanymi 

 Prefabrykowane materiały do znakowania nawierzchni, odpowiadające 
wymaganiom pktu 2, w tym: 
a) samoprzylepne folie w postaci symboli, znaków, taśm o szerokości linii oznakowania, 

należy ułożyć w wyznaczonych miejscach, przyklejając je do jezdni na zimno przez 
docisk, 

b) masy termoplastyczne w arkuszach należy ułożyć w wyznaczonych miejscach, 
podgrzać do temperatury określonej przez producenta, dzięki czemu masa nadtopi się, 
przyklejając do jezdni. 
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 Układanie taśm można dokonywać ręcznie lub przy pomocy układarek 
sterowanych przez idącego pracownika. 

5.5.5. Tymczasowe znakowanie drogi 

 Tymczasowe znakowanie fragmentów drogi i skrzyżowań, przy wprowadzaniu 
czasowej organizacji ruchu, wykonuje się z materiału o barwie żółtej. Okres użytkowania 
tymczasowego oznakowania drogowego wynosi do 3 miesięcy lub do czasu zakończenia 
robót. 
 Do tymczasowego znakowania jezdni można stosować: 
- farby o obniżonej trwałości, układane na nawierzchni według wymagań pktu 5.5.2, 
- taśmy samoprzylepne, o trwałości dostosowanej do okresu użytkowania oznakowania, 

układane według wymagań pktu 5.5.4. 

5.6. Usuwanie elementów dotychczasowego 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. 

5.7. Odwiezienie materiałów pozostałych po usunięciu oznakowania 

 Materiały pozostałe po usunięciu oznakowania należy odwieźć z drogi tak, aby nie 
zanieczyszczały środowiska, w miejsce zaakceptowane przez Inżyniera. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 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: 
- uzyskać wymagane dokumenty dopuszczające wyroby budowlane do obrotu                      

i powszechnego stosowania (dotyczy aprobat technicznych, certyfikatów, deklaracji 
zgodności itp. materiałów przewidzianych do użycia), 

- wykonać ewentualne badania właściwości materiałów, przewidziane w OST D-07.01.01 
„Oznakowanie poziome”, 

- przedstawić dokumenty oraz ew. wyniki badań Inżynierowi do akceptacji. 
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6.3. Zasady kontroli jakości robót przy remoncie oznakowania poziomego 

 Zasady kontroli jakości robót przy remoncie oznakowania poziomego powinny 
odpowiadać warunkom podanym w OST D-07.01.01 „Oznakowanie poziome” pkt 6. 

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 remontu oznakowania poziomego jest m2 (metr 
kwadratowy) powierzchni naniesionych znaków i powierzchni usuniętego oznakowania lub 
liczba (sztuka) umieszczonych elementów punktowych i usuniętych elementów 
punktowych. 

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 oraz odbiór ostateczny                 
i pogwarancyjny 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiór ostateczny i odbiór 
pogwarancyjny powinny odpowiadać zasadom podanym w OST D-07.01.01 „Oznakowanie 
poziome” pkt 8. 

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 

9.2.1. Cena 1 m2 wykonania znakowania poziomego obejmuje: 

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót, 
- przygotowanie i dostarczenie materiałów, 
- oczyszczenie podłoża (nawierzchni), przedznakowanie, 
- naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię drogi (odnowienie oznakowania), 
- ochrona świeżo malowanych znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie 

prowadzenia robót, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych. 
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9.2.2. Cena 1 m2 usuniętego oznakowania poziomego obejmuje: 

- roboty przygotowawcze i oznakowanie robót, 
- usunięcie (frezowanie itp.) istniejącego oznakowania, 
- odwiezienie pozostałości materiałów po usunięciu oznakowania. 

9.2.2. Cena 1 szt. zamocowania punktowego elementu odblaskowego obejmuje: 

- roboty pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót, 
- przygotowanie i dostarczenie materiałów, 
- punktowe oczyszczenie podłoża, 
- mocowanie elementów odblaskowych, 
- ochrona elementów przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót. 

9.2.3. Cena 1 szt. usuniętego uszkodzonego elementu odblaskowego obejmuje: 

- roboty przygotowawcze i oznakowanie robót, 
- usunięcie uszkodzonego elementu, 
- oczyszczenie nawierzchni z resztek kleju, 
- odwiezienie pozostałości materiałów po usuniętym oznakowaniu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. 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) 

2. Ponadto obowiązują normy i inne dokumenty wymienione w OST D-07.01.01 
„Oznakowanie poziome”. 
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specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych przy zlecaniu i realizacji 
robót na drogach i ulicach. 
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Przy sporządzaniu specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych należy 
uaktualnić przepisy zawarte w wykorzystywanej niniejszej ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z zabezpieczeniem i oznakowaniem robót prowadzonych w pasie drogowym. 

1.2. Zakres stosowania OST 

 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) jest materiałem pomocniczym do  opracowania specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót na drogach i ulicach. 

1.3. Zakres robót objętych OST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia czynności związanych z wykonaniem 
i odbiorem zabezpieczenia i oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym. Czynności te powinny być 
dostosowane do rodzaju robót, stwarzających specyficzne utrudnienia na drodze. Zabezpieczenie i oznakowanie 
robót ma zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom ruchu drogowego oraz pracownikom wykonującym roboty 
drogowe. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Oznakowanie drogi – wyposażenie drogi w znaki drogowe pionowe oraz poziome, których celem jest 
ułatwienie ruchu drogowego oraz zapewnienie jego porządku i bezpieczeństwa. 

1.4.2. Zabezpieczenie i oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym – czynności dostosowane do 
występujących utrudnień na drodze, zapewniające bezpieczeństwo uczestnikom ruchu oraz osobom 
wykonującym roboty drogowe. 

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]  pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 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” [1] pkt 2. 

2.2. Materiały do wykonania robót 

2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową  

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST. 

2.2.2. Postanowienia ogólne obowiązujące materiały do oznakowania robót 

 Producent materiałów do oznakowania robót powinien zapewnić, że odpowiadają one wymaganiom 
ustalonym w dokumentacji projektowej oraz mają wymagane dokumenty dopuszczające je do stosowania. 
 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu używane do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robót na drodze 
powinny umożliwiać dobrą widoczność zarówno w dzień jak i w nocy. 
 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu powinny być wykonane w barwach: białej, czerwonej, żółtej i czarnej 
zgodnie z ustaleniami szczegółowych warunków technicznych [2]. Jeśli urządzenia te zawierają elementy 
odblaskowe, to powinny być one w kształcie koła lub prostokąta i widoczne w okresie od zmroku do świtu z 
odległości co najmniej        150 m przy oświetleniu ich światłem drogowym. 
 Konstrukcje wsporcze, na których umieszcza się urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, powinny 
mieć konstrukcje zapewniające stabilność urządzeniom oraz gwarantujące prawidłowe ich ustawienie w pasie 
drogowym. 
 Przy składowaniu materiałów do oznakowania robót należy przestrzegać zaleceń producenta lub 
dostawcy. Znaki powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów działających 
korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniami. 

2.2.3. Wymagania dla materiałów do zabezpieczenia i oznakowania robót 



Szczególne specyfikacje techniczne do zadania pn. „Remont oznakowania poziomego na drogach 
powiatowych Powiatu Polkowickiego” 

 
 

62 
 

 Do zabezpieczenia i oznakowania robót przewiduje się stosowanie następujących urządzeń: 
a) zapory drogowe, stosowane do wygradzania miejsc robót. Zapory muszą być wykonane z materiału 

niestanowiącego zagrożenia dla osób i mienia. Zaleca się stosowanie zapór wykonywanych z tworzyw 
sztucznych. Zapory powinny być pokryte po obu stronach pasami białymi i czerwonymi na przemian. Zapory 
mogą mieć lica wykonane z folii odblaskowej i mogą być wyposażone w elementy odblaskowe oraz lampy 
ostrzegawcze, 

b) tablice kierujące, przeznaczone do oznaczania krawędzi zawężonego pasa ruchu, zajętego lub zaniżonego 
wzgl. zawyżonego pobocza, pasa awaryjnego lub dzielącego oraz pasa ruchu z załamaniami w planie. 
Tablice mogą być pokryte materiałem odblaskowym lub zawierać elementy odblaskowe, 

c) taśmy ostrzegawcze szerokości 80 mm, stosowane do wygradzania miejsc robót poza jezdnią, 
d) pachołki drogowe, stosowane do wyznaczania skosów, toru jazdy, doraźnego oznakowania miejsc 

niebezpiecznych itp. Pachołki powinny być wykonane z materiału elastycznego (tworzywo sztuczne, guma 
itp.). Konstrukcja powinna umożliwiać obciążanie ich wewnątrz u podstawy np. piaskiem lub wodą. Pachołki 
powinny być w kolorze czerwonym lub pomarańczowym, 

e) tablice uchylne, stosowane dla uzupełnienia linii dzielących pasy ruchu. Tablice muszą mieć konstrukcję 
podatną, zginającą się wskutek najechania pojazdu, 

f) separatory ruchu, przeznaczone do rozdzielania pasów ruchu, wyznaczania toru jazdy, krawędzi jezdni itp. 
Separatory mogą być ciągłe lub punktowe. Mogą być barwy białej lub żółtej. Separatory powinny być 
wykonane z wysokoudarowego tworzywa sztucznego lub betonu. Separatory powinny posiadać otwory 
umożliwiające mocowanie do nich tablic kierujących, 

g) tablice ostrzegawcze umocowane zwykle na pojeździe lub maszynie roboczej. Tablica ma barwę białą z 
ukośnymi pasami barwy czerwonej. Lico tablicy powinno być wykonane z folii odblaskowej lub z folii 
pryzmatycznej, 

h) tablice zamykające, stosowane do zamykania pasa ruchu, mocowane do pojazdów. Lico tablicy oraz jej 
znaków wykonane jest z folii odblaskowej lub z folii pryzmatycznej. Na tablicy instaluje się strzały świetlne 
i lampy wczesnego ostrzegania, 

i) kładki dla pieszych na przejściach nad wykopami. 

2.2.4. Inne materiały 

 Do innych materiałów stosowanych przy robotach należą: 
– piasek lub woda do wypełniania pachołków, 
– piasek do tworzenia pryzm przy zaporach drogowych, 
– ew. lampy ostrzegawcze. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z: 
– drobnego sprzętu pomocniczego stosowanego przy ręcznych robotach montażowych, 
– pojazdów wykorzystywanych przy robotach. 

Pojazd wykorzystywany przy robotach prowadzonych w pasie drogowym powinien być wyposażony w 
ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, widoczny ze wszystkich stron z odległości co najmniej 
500 m, przy dobrej przejrzystości powietrza. Pojazd powinien być oznakowany pasami na przemian barwy białej 
i czerwonej o wymiarach 250 × 250 mm, na całej szerokości pojazdu albo tablicą ostrzegawczą lub tablicą 
zamykającą. Wystające poza obrys pojazdu części urządzeń lub ładunku powinny być oznakowane taśmą 
ostrzegawczą U-22. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 
4. 
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4.2. Transport materiałów 

 Materiały sypkie można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 Materiały do oznakowania i zabezpieczenia robót należy w czasie transportu odpowiednio 
zabezpieczyć, tak aby nie ulegały przemieszczaniu i uszkodzeniom. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania robót 

 Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. W przypadku braku 
wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji 
podanych w załącznikach. 
 Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
1.  roboty przygotowawcze,  
2.  zabezpieczenie i oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
3.  roboty wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,  ST lub wskazań 
Inżyniera: 
– ustalić lokalizację robót, 
– usunąć przeszkody, utrudniające wykonanie robót, 
– zgromadzić   materiały potrzebne do rozpoczęcia  robót. 

5.4. Zabezpieczenie i oznakowanie robót 

5.4.1. Zasady ogólne 

 Zabezpieczenie i oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym powinno być dostosowane do 
występujących utrudnień na drodze, a także zapewniać bezpieczeństwo uczestnikom ruchu oraz osobom 
wykonującym te roboty. 
 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu użyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robót na drodze 
powinny być dobrze widoczne zarówno w dzień jak i w nocy oraz utrzymane w należytym stanie przez okres 
trwania robót. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu powinny być zgodne z ustaleniami obowiązujących przepisów 
[2]. 
 Dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu stosuje się odpowiednio barwy: białą, czerwoną, żółtą i czarną. 
Jeżeli urządzenia te zawierają elementy odblaskowe, powinny być one w kształcie koła lub prostokąta i 
widoczne w okresie od zmroku do świtu z odległości co najmniej 150 m przy oświetleniu ich światłami 
drogowymi. 
 Pojazdy wykorzystywane przy robotach powinny być wyposażone w sygnały oraz oznakowania 
zgodnie z punktem 3.2. 
 Konstrukcje wsporcze do urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego powinny zapewniać stabilność. 
 Osoby wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym powinny być ubrane w odzież 
ostrzegawczą o barwie pomarańczowej lub żółtej i wyposażone w elementy odblaskowe. 

5.4.2. Roboty bez zamykania drogi dla ruchu 

 Roboty drobne, krótkotrwałe nie wymagające ograniczania ruchu, powinny być sygnalizowane przez 
ustawienie znaku A-14 „Roboty na drodze”. 
 Roboty należy prowadzić na połowie jezdni posuwając się w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdów. 
Pracujący na jezdni są zwróceni twarzą do kierunku, z którego na tej połowie jezdni nadjeżdżają pojazdy.  
 Roboty wykonywane na drodze bez zamykania jej dla ruchu należy kończyć przed zmierzchem, a znaki 
drogowe usuwać. 

5.4.3. Roboty na drodze częściowo zamkniętej dla ruchu 

 Roboty przy naprawie lub przebudowie drogi, np. połączone z rozbieraniem nawierzchni na połowie 
jezdni można przeprowadzić przy częściowym tylko zajęciu jezdni. 
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 Jeżeli wolna od robót część jezdni jest szeroka, to można skierować na nią cały ruch w obu kierunkach. 
Jeżeli natomiast wolna dla ruchu część jezdni (nawet z poboczem) jest zbyt wąska, to należy zorganizować 
jednokierunkowy ruch wahadłowy. 
 Część jezdni, na której prowadzone są roboty, zamyka się przez ustawienie w poprzek zapór U-20, a 
nad nimi ustawienie znaku C-1 lub C-3 „Nakaz jazdy w prawo (lewo) przed znakiem”. Przed zaporą powinien 
stać znak A-14 „Roboty na drodze”. 
 W porze nocnej znaki obowiązującego kierunku ruchu nad zaporą na obszarze niezabudowanym oraz 
inne stosowane w tych przypadkach znaki ostrzegawcze należy oświetlać. 
 W przypadku prowadzenia robót pośrodku jezdni na drodze z poboczami, po których można dopuścić 
ruch, znaki i zapory należy ustawić i oświetlić w sposób podany poprzednio, przy czym dla obu kierunków jazdy 
znaki obowiązującego kierunku jazdy oraz strzałki powinny kierować nadjeżdżające pojazdy na prawe pobocze. 
 Jeśli niezajęta przez roboty część jezdni jest wąska i pozwala tylko na ruch wahadłowy, można go przy 
dostatecznej widoczności regulować przez ustawienie na jednym końcu odcinka znaku B-31 „Pierwszeństwo  
dla nadjeżdżających z przeciwka”, a na drugim końcu – znaku D-5 „Pierwszeństwo na zwężonym odcinku 
drogi”. Przy dłuższych odcinkach robót i niewidocznych ich punktów początkowych i końcowych niezbędna jest 
stała obsługa osób wyposażonych w sprzęt sygnalizacyjny lub sygnalizacja świetlna. 
 Przy robotach przesuwających się na jednym pasie ruchu można stosować tablice mocowane do 
pojazdów. Pojazd, na którym umieszczona jest tablica zamykająca U-26, znajduje się na początku odcinka 
wyłączonego z ruchu od strony nadjeżdżających pojazdów. Przykład odcinka zamkniętego dla ruchu na lewym 
pasie przedstawia rys. 20. 

5.4.4. Roboty na drodze całkowicie zamkniętej dla ruchu 

 Ruch na drodze, której odcinek jest zamknięty na całej szerokości, może odbywać się na objeździe 
tymczasowym poza jej koroną lub może być skierowany na objazd innymi drogami. 
 Na końcach zamkniętego odcinka drogi ustawia się zapory oraz znak C-1 lub C-3, a także znak B-1 
„Zakaz ruchu w obu kierunkach”. Przed zaporami stawia się znak A-14 „Roboty na drodze”. W porze nocnej 
znak zakazu ruchu należy oświetlić. 
 Na skrzyżowaniach, od których obowiązuje objazd, ustawia się tablice informacyjne określające trasę 
objazdu (np. F-8, F-9). 
 Niewykorzystywane przez kierownictwo robót drogi, prowadzące na teren budowy, powinny być 
zamknięte na okres robót zaporami stałymi. Zapory powinny być wyposażone w znak zakazu ruchu i znak 
obowiązującego kierunku ruchu. 

5.5. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 

5.5.1. Rodzaje urządzeń 

 Do urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego stosowanych przy zabezpieczeniu i oznakowaniu robót 
prowadzonych w pasie drogowym należą: zapory drogowe, tablice kierujące, taśmy ostrzegawcze, pachołki 
drogowe, tablice uchylne z elementami odblaskowymi, separatory ruchu, tablice ostrzegawcze, tablice 
zamykające oraz kładki dla pieszych. 
 Zasady dotyczące konstrukcji urządzeń bezpieczeństwa, sposobu ich lokalizowania i stosowania podano 
w dalszym ciągu (wg [2]). 

5.5.2. Zapory drogowe 

 Zapory drogowe pojedyncze U-20a (rys. 1) i U-20b (rys. 2) stosuje się do wygradzania miejsc robót 
prowadzonych w pasie drogowym. Do wygradzania wzdłuż jezdni stosuje się zapory U-20a, a do wygrodzeń 
poprzecznych U-20b, z wyjątkiem przypadków, w których stosuje się tablice prowadzące ciągłe U-3c (rys. 3) 
lub U-3d. Przy wygrodzeniach wzdłuż jezdni nie dopuszcza się występowania przerw w ciągu zapór. 
 W przypadkach wygradzania miejsc robót prowadzonych na chodnikach, ciągach pieszych, pieszo-
rowerowych lub ścieżkach rowerowych wygrodzenie powinno być wykonane zaporami drogowymi podwójnymi 
U-20c (rys. 4), w których dolna krawędź dolnego pasa zapory powinna się znajdować na wysokości około 0,3 m 
nad poziomem nawierzchni. 
 Do wygradzania poprzecznego jezdni dopuszcza się zapory drogowe pojedyncze szerokie U-20b. Dla 
poprawy bezpieczeństwa pieszych, szczególnie w miejscach zwiększonego natężenia ruchu dzieci, np. w pobliżu 
szkół podstawowych, przedszkoli itp. zaleca się stosowanie zapory drogowej potrójnej U-20d (rys. 5), w której 
dolna krawędź dolnego pasa zapory powinna znajdować się na wysokości około 15 cm nad poziomem 
nawierzchni. 
 Zapory drogowe zabezpieczające miejsce robót należy umieszczać na wysokości od 0,9 m do 1,1 m, 
mierząc od poziomu nawierzchni drogi do górnej krawędzi zapór. W terenie zabudowanym należy zwrócić 
uwagę, aby zapora drogowa umieszczona bezpośrednio na skrzyżowaniu dróg nie ograniczała kierującym 
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widoczności innych uczestników ruchu. W takich sytuacjach dopuszcza się umieszczanie zapory na wysokości 
poniżej 0,9 m. Jeżeli zachodzi potrzeba umieszczenia znaku drogowego na zaporze, to dolna krawędź znaku nie 
może znajdować się poniżej górnej krawędzi zapory. 
 Zapory drogowe U-20 ustawiane równolegle do kierunku ruchu należy ustawiać z zachowaniem 
warunków jak na rysunku 6. 
 Zapory drogowe U-20 zastosowane do wygradzania części jezdni powinny mieć lica wykonane z folii 
odblaskowej i mogą być wyposażone w elementy odblaskowe oraz lampy ostrzegawcze. 
 W przypadku wykopów w jezdni głębszych niż 0,5 m lub pozostawienia na jezdni maszyn drogowych, 
za zaporami drogowymi ustawionymi prostopadle do osi jezdni należy stosować osłony energochłonne lub 
pryzmy piasku. Zapory drogowe U-20 zastosowane do wygradzania części jezdni powinny być zawsze 
wyposażone w elementy odblaskowe i lampy ostrzegawcze. 
 Zapory drogowe powinny być pokryte po obu stronach pasami białymi i czerwonymi na przemian. 
Wszystkie zapory rozpoczynają się i kończą polem czerwonym. Dopuszczalne długości zapór drogowych L 
wynoszą: 750, 1250, 1750, 2250, i 2750 mm. Zapory drogowe muszą być wykonane z materiału 
niestanowiącego zagrożenia dla osób i mienia. Zapory drogowe powinny mieć naroża wyokrąglone promieniem 
Rmin. = 30 mm. Zaleca się stosowanie zapór drogowych wykonywanych z tworzyw sztucznych. 

5.5.3.  Tablice kierujące 

 Tablice kierujące według wzorów i wymiarów pokazanych na rys. 7 przeznaczone są do oznaczania 
krawędzi: 
– zawężonego pasa ruchu, 
– zajętego lub zaniżonego (zawyżonego) pobocza, pasa awaryjnego lub dzielącego w przypadku zawężenia 

pasa bezpieczeństwa, 
– pasa ruchu z załamaniami w planie. 

Tablice kierujące ze skośnymi paskami mają być ustawione tak, by paski opadały w kierunku używanej 
części drogi. Do oznaczania ograniczonej skrajni z prawej strony jezdni należy używać tablic U-21b, a z lewej 
strony jezdni U-21a. Dopuszcza się stosowanie tablic kierujących U-21a i U-21b zespolonych ze światłami 
ostrzegawczymi U-35 umieszczonymi nad tablicami. Dopuszcza się do stosowania aktywne tablice kierujące U-
21 z wbudowanym wzdłuż krawędzi białej i czerwonej pulsującym światłem żółtym. 

Tablice kierujące wysokie U-21c, U-21d, U-21e i U-21f są stosowane na początku wygrodzenia od 
strony nadjeżdżających pojazdów, gdy przy dużym nasileniu ruchu (tworzenie się kolumn) albo z innych 
powodów powstaje niebezpieczeństwo, że wygrodzenie tablicami U-21a lub U-21b nie zostanie dostrzeżone w 
odpowiednim czasie. Na tablicach kierujących U-21c, U-21d, U-21e i U-21f dopuszcza się umieszczanie lamp 
ostrzegawczych. 

Tablice do oznaczania ograniczonej skrajni powinny być pokryte materiałem odblaskowym lub 
zawierać elementy odblaskowe o barwie zgodnej z barwą tła, na którym zostały umieszczone. Tablice należy 
ustawiać prostopadle do osi drogi w odstępach nie większych niż 10 m w obszarze zabudowanym i 20 m poza 
obszarem zabudowanym. Dolna krawędź tablicy powinna znajdować się na wysokości do 0,25 m, mierząc od 
poziomu jezdni. Sposób zamocowania tablic powinien uniemożliwiać ich obrót wokół osi pionowej. 

5.5.4. Taśmy ostrzegawcze 

 Taśmy ostrzegawcze U-22 według wzorów przedstawionych na rysunku 8 mogą być stosowane jedynie 
do wygradzania miejsc robót znajdujących się poza jezdnią w miejscach nieprzeznaczonych do ruchu lub 
postoju pojazdów oraz ruchu pieszych. 
 Wygrodzenia taśmami ostrzegawczymi powinny znajdować się w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od 
tych miejsc. Taśmy powinny być rozwieszane na wysokości od        0,9 m do 1,2 m mierząc od poziomu terenu 
do dolnej krawędzi taśmy, w taki sposób, aby strzałka ugięcia między punktami mocowania wynosiła nie więcej 
niż 0,3 m. 
 Wygrodzenie taśmą ostrzegawczą jest dopuszczalne tylko przy wykopach do głębokości 0,5 m przy 
zachowaniu powyższych warunków. 

5.5.5. Pachołki drogowe 

 Pachołki drogowe U-23 według wzorów (rys. 9) i wymiarów przedstawionych w tabeli i na rysunku 10 
należy stosować do: 
– wyznaczania skosów, tzn. stopniowego zwężania jezdni, 
– wyznaczania toru jazdy pojazdów, 
– prowadzenia robót krótkotrwałych lub szybko postępujących, 
– awaryjnego, doraźnego oznakowania miejsca niebezpiecznego, 
– oznaczania podłużnego uskoku (progu) przy wykonywaniu nakładek bitumicznych, 
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– wygrodzeń wzdłuż jezdni powierzchni wyłączonych z ruchu, z wyjątkiem powierzchni zajętych pod roboty 
drogowe, 

– zabezpieczenia świeżo malowanych linii oznakowania poziomego wzdłuż jezdni, 
– zabezpieczenia świeżo wykonanych remontów cząstkowych nawierzchni jezdni o powierzchni nie większej 

niż 1 m2 i szerokości do 1,5 m, 
– wygrodzeń wzdłuż jezdni powierzchni wyłączonych z ruchu dla potrzeb wykonywanych nakładek 

bitumicznych oraz powierzchniowych utrwaleń i regeneracji nawierzchni. 
Na drogach, gdzie dozwolona jest wyższa prędkość, np. na autostradach i drogach ekspresowych należy 

stosować pachołki drogowe o wysokości minimum 0,75 m, a masa po obciążeniu pachołka musi gwarantować 
ich stabilność. 

Pachołki drogowe powinny być wykonane z materiału elastycznego (tworzywo sztuczne, guma itp.). 
Zaleca się, aby kształt górnej części pachołka umożliwiał zamocowanie na nim świateł ostrzegawczych. 
Konstrukcja pachołków powinna umożliwi ć obciążanie ich wewnątrz u podstawy (np. piaskiem lub wodą) po 
ustawieniu na drodze. Dopuszczalne minimalne masy ustawionych na drodze pachołków zamieszczono w tabeli 
przy rys. 10. 

Rysunek 9 pokazuje zastosowanie światła ostrzegawczego o średnicy soczewki 200 mm na pachołku 
drogowym U-23b. Zestaw z lampą można montować w następującej postaci: 
– świateł błyskowych żółtych, 
– świateł pulsujących żółtych, 
– fali świetlnej, 
– świateł stałych czerwonych. 

Odległości między pachołkami drogowymi nie powinny być większe niż: 
– 3 m przy wyznaczaniu skosów, 
– 10 m przy oznaczaniu podłużnego uskoku, 
– 5 do 10 m przy wygrodzeniu wzdłuż jezdni powierzchni wyłączonych z ruchu, 
– 12 m przy zabezpieczeniu świeżo malowanych linii, 
– 0,5 m przy zabezpieczeniu świeżo wykonanych remontów cząstkowych. 

Pachołki drogowe powinny być w kolorze czerwonym lub pomarańczowym. Dla zapewnienia 
wyróżniania się pachołków z otoczenia zalecany jest kolor pomarańczowy fluorescencyjny. Jeżeli pachołki 
ustawione na drodze mają na niej pozostawać w okresie od zmierzchu do świtu, wówczas białe poprzeczne pasy 
powinny być wykonane z materiałów odblaskowych, w formie naklejanych pasów z folii odblaskowej lub 
nakładanych płaszczy odblaskowych. Ponadto pierwszy i ostatni pachołek ustawiony w szeregu powinny być 
wyposażone w światło ostrzegawcze. Zaleca się stosowanie pachołków o wymiarach większych od 
standardowych (500 mm). 

5.5.6. Tablice uchylne z elementami odblaskowymi 

 Tablice uchylne U-24 wyposażone w punktowe elementy odblaskowe stosuje się do tymczasowej 
organizacji ruchu dla uzupełnienia: 
– linii dzielących pasy ruchu przeciwbieżnego, 
– linii dzielących współbieżne pasy ruchu. 

Tablice uchylne (rys. 11) muszą mieć konstrukcję podatną w celu zabezpieczenia przed zniszczeniem 
wskutek najechania pojazdu. Elementy te nie powinny podczas zgięcia załamywać się ani tak odkształcać trwale, 
by odbłyśnik był trwale zasłonięty, choćby częściowo. 

Odbłyśniki barwy żółtej i korpusy barwy żółtej lub żółto-zielonej fluorescencyjnej punktowych 
elementów odblaskowych dla ruchu tymczasowego powinny spełniać wymagania określone w załączniku nr 2 
do rozporządzenia [2] w tabelach 6.3 i 6.4, w których umieszczono współrzędne punktów narożnych obszarów 
chromatyczności promieniowania odbitego od odbłyśników i korpusów punktowych elementów odblaskowych. 

5.5.7. Separatory ruchu 

 Separatory ruchu U-25 przeznaczone są do optycznego i mechanicznego: 
– rozdzielenia pasów o przeciwnych kierunkach ruchu, 
– rozdzielenia pasów ruchu dla pojazdów komunikacji zbiorowej, 
– wyznaczenia toru jazdy pojazdów, 
– wyznaczenia zawężonych pasów ruchu, 
– wyznaczenia krawędzi jezdni 
oraz (lub) przeciwdziałania niepożądanemu (niekontrolowanemu) przejeżdżaniu na powierzchnie wyłączone z 
ruchu, ciągi piesze i rowerowe. 
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 Separatory należy stosować w szczególności tam, gdzie wyznaczenie pasów ruchu za pomocą znaków 
poziomych jest niewystarczające dla zapewnienia bezpieczeństwa i płynności ruchu w związku z prowadzonymi 
robotami w pasie drogowym jak również jako stałe urządzenia bezpieczeństwa. 
 Separatory mogą być stosowane jako: 
– ciągłe U-25a (rys. 12), 
– punktowe U-25b (rys. 13). 

Dopuszcza się układanie separatorów U-25a barwy białej do oddzielenia pasa ruchu przeznaczonego 
wyłącznie dla pojazdów komunikacji publicznej, np. torowiska tramwajowego lub pasa autobusowego. 

Do rozdzielania pasów o przeciwnych kierunkach ruchu pojazdów, w związku z robotami 
prowadzonymi w pasie drogowym, należy stosować separatory U-25a barwy żółtej, układane na jezdni liniowo i 
tworzące na jezdni ciąg w formie pasa. Wzdłuż tak oznakowanego rozdzielenia pasów ruchu dodatkowo należy 
umieścić tablice kierujące          U-21. Na prostych odcinkach wygrodzenia dopuszcza się także stosowanie 
separatorów   U-25b układanych punktowo wraz z tablicami kierującymi U-21. 

Wymiary gabarytowe separatorów U-25 

Maksymalna 
wysokość  

h 

Długość 
l 

Maksymalna 
szerokość 

w 

200 700 ÷ 800 400 

100 400 ÷ 500 280 

70 150 ÷ 200 150 

 Separatory U-25 powinny być wykonane z wysokoudarowego tworzywa sztucznego lub betonu. Muszą 
być odpowiednio przymocowane do nawierzchni jezdni w sposób zapobiegający przemieszczaniu. 
 Separatory U-25 powinny posiadać otwory umożliwiające mocowanie do nich tablic kierujących U-21. 

5.5.8. Tablica ostrzegawcza 

 Tablica ostrzegawcza U-26 (rys. 14) ma tło barwy białej i ukośne pasy barwy czerwonej. Lico tablicy 
powinno być wykonane z folii odblaskowej typu 2 lub z folii pryzmatycznej. Wewnątrz tablicy umieszcza się 
znak ostrzegawczy A-14 „roboty na drodze”. 
 W przypadku kolumny pojazdów wykonujących szybko postępujące roboty drogowe na danym pasie 
ruchu, na tablicy U-26 umieszczonej na pojeździe lub maszynie roboczej umieszcza się odpowiedni znak C-9, C-
10 lub C-11. 

5.5.9. Tablice zamykające 

 Do zamykania pasa ruchu, w szczególności z powodu prowadzenia robót drogowych, stosuje się tablice 
zamykające mocowane do pojazdów. Pojazd, na którym mocowana jest tablica, znajduje się na początku odcinka 
wyłączonego z ruchu od strony nadjeżdżających pojazdów. 
 Lico tablicy oraz znaków umieszczanych na tablicy zamykającej wykonane jest z folii odblaskowej 
typu 2 lub z folii pryzmatycznej; tło barwy białej, ukośne pasy – barwy czerwonej. Na tablicy zamykającej pas 
ruchu umieszczane są znaki C-9, C-10 lub C-11. Na tablicy instaluje się strzały  świetlne wykonane z lamp 
ostrzegawczych, nadające sygnały nakazu opuszczenia pasa ruchu zgodnie ze znakiem nakazu. W górnej części 
tablicy znajdują się dwie lampy wczesnego ostrzegania o średnicy soczewek 300 mm. 
 Rozróżnia się dwie odmiany tablic zamykających: 
– duża – stosowana na drogach krajowych, 
– mała – stosowana na pozostałych drogach. 

Migający sygnał ostrzegawczy w kształcie żółtej strzały skierowanej odpowiednio do znaku nakazu, 
powinien być nadawany z częstotliwością 2,0 ± 0,25 Hz, przy czym czas wyświetlania sygnału do czasu braku 
sygnału powinien być jak 0,6 : 0,4. Wszystkie lampy ostrzegawcze w polu strzały w kształcie jak na rysunku 19 
i wymiarach podanych w tabeli powinny być włączane i wyłączane równocześnie. 

Lampy wczesnego ostrzegania o średnicy 300 mm, umieszczone w górnych narożach tablic, powinny 
nadawać jednocześnie sygnał świetlny w postaci błysków z częstotliwością 30 ± 5 błysków na minutę, a czas 
trwania błysku i natężenie światła tak dobrane, aby sygnał był widoczny zarówno w dzień jak i w nocy z 
odległości 1000 m w przypadku tablic dużych, a 500 m w przypadku tablic małych. 

Tablica zamykająca duża U-26a z przestawnym znakiem nakazu C-9 na C-10 i odwrotnie 
przedstawiona została na rys. 15. Przestawianie pozycji znaku nakazu powinno być sterowane z kabiny kierowcy 
pojazdu. Znak musi być zabezpieczony przed niekontrolowanym przestawieniem lub przekręceniem. 
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Tablica zamykająca duża U-26b ze znakiem nakazu C-11 według wzoru przedstawionego na rys. 16 
stosowana jest w przypadku, gdy zachodzi potrzeba zamknięcia pasa ruchu, a występuje możliwość ruchu 
zgodnie ze znakiem (omijanie lub wyprzedzanie pojazdu z tablicą U-26b z prawej lub lewej strony). 

Tablica zamykająca mała U-26c z przestawnym znakiem nakazu C-9 na C-10 i odwrotnie 
przedstawiona została na rys. 17. Na rysunku przedstawiono minimalne wymiary gabarytowe tablicy U-26c. 
Przestawianie pozycji znaku nakazu powinno być sterowane z kabiny kierowcy pojazdu. Znak musi być 
zabezpieczony przed niekontrolowanym przestawieniem lub przekręceniem. 

Tablica zamykająca mała U-26d ze znakiem nakazu C-11 według wzoru przedstawionego na rys. 18 
stosowana jest w przypadku, gdy zachodzi potrzeba zamknięcia pasa ruchu, a występuje możliwość ruchu 
zgodnie ze znakiem (omijanie lub wyprzedzanie pojazdu z tablicą U-26d z prawej lub lewej strony). Na rysunku 
przedstawiono minimalne wymiary gabarytowe tablicy U-26d. 

 

5.5.10. Tablica wcześnie ostrzegająca 

Tablica wcześnie ostrzegająca U-27 (rys. 21) służy do ostrzegania kierujących pojazdami o zbliżaniu 
się do niebezpiecznego miejsca. Ustawiana jest w odległości 400 m przed miejscem niebezpiecznym. Stosowana 
jest wyłącznie na drogach szybkiego ruchu. 

Tablica U-27 ma wymiary gabarytowe 2500 × 1500 mm. Lico tablicy wykonane jest z folii 
pryzmatycznej odblaskowo-fluorescencyjnej żółto-zielonej. Obie lampy wczesnego ostrzegania o średnicy 300 
mm, umieszczone w górnych narożach tablicy U-27, powinny nadawać jednocześnie sygnał świetlny w postaci 
błysków z częstotliwością 30 ± 5 błysków na minutę, a czas trwania błysku i natężenie światła tak dobrane, aby 
sygnał był widoczny z odległości 1000 m zarówno w dzień jak i w nocy. 

Na tablicach U-27 dopuszcza się zestawianie dwóch lub trzech znaków drogowych pionowych. 
Przykład zastosowania tablic U-27, U-26 i U-26a przedstawiono na rysunku 20. 

5.5.11. Kładki dla pieszych 

 W przypadku konieczności udostępnienia pieszym przejścia nad wykopami przy pracach drogowych 
należy stosować w tym celu kładki dla pieszych U-28 przedstawione na rys. 22. Zasadnicze wymiary kładek dla 
pieszych zestawiono poniżej. 

Wymiary kładek dla pieszych U-28 

Wysokość 
h 

Długość 
l 

Szerokość 
w 

Wysokość listew 
bocznych 

b 

Szerokość pasów 
biało-czerwonych 

d 

 

1100 

1500  

min. 1000 

 

250 

 

250 2000 

2500 

5.6. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe, zgodne z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami Inżyniera dotyczą 
prac związanych z dostosowaniem robót zabezpieczających do istniejących warunków terenowych, takie jak: 
− roboty porządkujące otoczenie terenu robót, 
− usunięcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robót. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, 
deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez 
Inżyniera, 

− sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 
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 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 1.  

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie robót 
Częstotliwość 

badań Wartości dopuszczalne 

1 
Lokalizacja i zgodność granic terenu 
robót z dokumentacją projektową 

1 raz 
Wg pktu 5 i dokumentacji 

projektowej  

2 
Zabezpieczenie i oznakowanie robót 
prowadzonych w pasie drogowym 

Praca ciągła Wg pktu 5.4 i 5.5 

3 Wykonanie robót wykończeniowych Ocena ciągła Wg pktu 5.6 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego zabezpieczenia i oznakowania robót. 

 8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 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” [1] 
pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania  1 m zabezpieczenia i oznakowania robót obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− wykonanie zabezpieczenia i oznakowania robót według wymagań  dokumentacji projektowej, ST i 

specyfikacji technicznej, 
− odwiezienie sprzętu. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 Cena wykonania robót określonych niniejszą OST obejmuje: 
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

10.2. Inne dokumenty 

2. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.U. nr 220, poz. 2181) 
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3. Rozporządzenie Ministra Finansów oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w 
sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. nr 170, poz. 1393 z późniejszymi zmianami 
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11. ZAŁĄCZNIKI 

ZAŁ ĄCZNIK 1 

WYKAZ  ZNAKÓW  DROGOWYCH 
WYSTĘPUJĄCYCH  PRZY  ZABEZPIECZENIU  I  OZNAKOWANIU  ROBÓT 

(wg [2] I [3]) 
 

1.A-1 „Roboty na drodze” 
2.B-1 „Zakaz ruchu w obu kierunkach” 
3.B-31 „Pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka” 
4.C-1 „ Nakaz jazdy w prawo przed znakiem” 
5.C-3 „ Nakaz jazdy w lewo przed znakiem” 
6.C-9 „ Nakaz jazdy z prawej strony znaku” 
7.C-10 „ Nakaz jazdy z lewej strony znaku” 
8.C-11 „ Nakaz jazdy z prawej lub lewej strony znaku” 
9.D-5 „Pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni” 

10.F-8 „Objazd w związku z zamknięciem drogi” 
11.F-9 „Znak prowadzący na drodze objazdowej” 
12.U-3c „Tablica prowadząca ciągła w prawo” 
13.U-3d „Tablica prowadząca ciągła w lewo” 
14.U-20 „Zapora drogowa” 
15.U-20a „Zapora drogowa pojedyncza” 
16.U-20b „Zapora drogowa pojedyncza szeroka” 
17.U-20c „Zapora drogowa podwójna” 
18.U-20d „Zapora drogowa potrójna” 
19.U-21 „Tablica kierująca” 
20.U-22 „Taśma ostrzegawcza” 
21.U-23 „Pachołek drogowy” 
22.U-24 „Tablica uchylna” 
23.U-25 „Separator ruchu” 
24.U-25a „Separator ruchu ciągły” 
25.U-25b „Separator ruchu punktowy” 
26.U-26 „Tablica ostrzegawcza” 
27.U-26a ÷U-26d   „Tablica zamykająca” 
28.U-27 „Tablica wcześnie ostrzegająca” 
29.U-28 „Kładka dla pieszych” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAŁ ĄCZNIK 2 

URZĄDZENIA  BEZPIECZE ŃSTWA  RUCHU  DROGOWEGO (wg [2]) 

(Uwaga: Przy wydruku OST w postaci czarno-białej pola zaczernione na rysunkach odpowiadają barwie 
czerwonej na urządzeniach bezpieczeństwa ruchu drogowego) 
 
Rys. 1. Zapora drogowa pojedyncza U-20a 
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Rys. 2. Zapora pojedyncza szeroka U
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 3. Tablica prowadząca ciągła w prawo U

 
Rys. 4. Zapora drogowa podwójna 

U-20c 
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Rys. 5. Zapora drogowa potrójna U-20d 
 

pn. „Remont oznakowania poziomego na drogach 
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Rys. 6. Ustawienie zapory drogowej U

 
 
Rys. 7. Tablice kierujące U-21 

a) U-21a          b) U-

 
e) U-21e    f) U
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c) U-21c   d) U-21d 
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Rys. 8. Przykłady taśm ostrzegawczych U

 
Rys. 9. Wzory pachołków drogowych U
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Rys. 9. Wzory pachołków drogowych U-23 

pn. „Remont oznakowania poziomego na drogach 
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Rys. 10. Konstrukcja pachołka U-23 z wymiarami konstrukcyjnymi

 
 
1. Tolerancja wysokości h = ± 10%
2. Tolerancje wymiarów podstawy k = ± 10%
3. Pachołek pomocniczy U-23d o wysoko

 
Wymiary konstrukcyjne pachołków 

 
Odmiana 
pachołka 

Wysokość 
pachołka 

h 
mm 

U-23a 1000 
U-23b 750 
U-23c 500 
U-23d 300 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 11. Tablica uchylna z elementami odblaskowymi U
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23 z wymiarami konstrukcyjnymi 

± 10% 
Tolerancje wymiarów podstawy k = ± 10% 

23d o wysokości 300mm może nie posiadać otworu na lampę

 

Wymiary 
podstawy 

Szerokość pasa Minimalna masa 
po obciążeniu 

pachołka k p 
mm mm kg 

500 × 500 200 6 
400 × 400 150 4 
300 × 300 100 2 
200 × 200 75 - 

Rys. 11. Tablica uchylna z elementami odblaskowymi U-24 

pn. „Remont oznakowania poziomego na drogach 

 otworu na lampę ostrzegawczą 

Minimalna masa 
eniu 
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Rys. 12. Przykład separatora ruchu cią

U-25a barwy żółtej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 14. Tablica ostrzegawcza U-

znakiem A-14 
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ruchu ciągłego 

 

Rys. 13. Przykład separatora ruchu 
punktowego U-25b 

-26 ze Rys. 15. Wzór tablicy zamykającej U-26a 

pn. „Remont oznakowania poziomego na drogach 

 

Przykład separatora ruchu 
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Rys. 16. Wzór tablicy zamykającej U

Rys. 18. Tablica zamykająca U-26d 
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Rys. 17. Tablica zamykająca U-26c 

 Rys. 19. Geometria strzały świetlnej na 
tablicy zamykającej U-26 
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wietlnej na 
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Rys. 20. Przykład oznakowania miejsca krótkotrwałych robót na lewym pasie jezdni jednokierunkowej
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Wymiary strzał świetlnych mocowanych 
na tablicach zamykaj

Tablica 
zamykająca 

a 

U-26a 200 

U-26b 150 

U-26c/U-26d 100 

Rys. 20. Przykład oznakowania miejsca krótkotrwałych robót na lewym pasie jezdni jednokierunkowej

pn. „Remont oznakowania poziomego na drogach 

 

wietlnych mocowanych 
tablicach zamykających 

b c d 

900 650 2150 

600 440 1400 

450 325 1075 

Rys. 20. Przykład oznakowania miejsca krótkotrwałych robót na lewym pasie jezdni jednokierunkowej 
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Rys. 21. Tablica wcześnie ostrzegają
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Rys. 22. Kładka dla pieszych U-28 
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