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D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne
dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych związanych z wykonaniem oznakowania
poziomego i pionowego, oraz zamontowania progów zwalniających na drogach i ulicach
gminnych na terenie Gminy Świebodzin.

1.2. Zakres stosowania OST
Ogólna specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.

1.3. Zakres robót objętych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
objętych niżej wymienionymi specyfikacjami technicznymi:
ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
Lp.

Nr specyfikacji

Nazwa

Strona

1.

D-M-00.00.00

WYMAGANIA OGÓLNE

3

2.

D-07.01.01

REMONT OZNAKOWANIA POZIOMEGO

7

3.

D-07.01.03

REMONT OZNAKOWANIA PIONOWEGO

13

4.

D-07.00.00

PROGI ZWALNIAJĄCE NA JEZDNIACH

20

5.

D-07.06.02

URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH

25

1.4. Określenia podstawowe
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku
następująco:
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość
do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona
do ruchu pojazdów
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obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia
po jego zakończeniu.
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący
urzędowy dokument
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku
wykonywania robót.
Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.
Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Inżynier - osoba pełniąca nadzór nad budową (Inspektor Nadzoru)
Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielącymi
jezdnie.
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i
skarpami rowów.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji
nawierzchni.
Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
służący do wpisywania
przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew.
dodatkowych załączników. Wpisy w
rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz
robót.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją
projektową i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.
Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek
drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni leżącej powyżej.
Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do
nawierzchni.
Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju
w osi drogi lub
obiektu mostowego.
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeśli
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi
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zwyczajowo dla danego rodzaju
robót budowlanych.
Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi
oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy
urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez
ruch na drodze.
Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się
pojazdów, umieszczenia
urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca
jednocześnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości
przemarzania.
Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią,
ulepszona w celu
umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.
Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w
formie pisemnej, dotyczące
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji
projektowej.
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia
drogowego lub całkowita
modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju
podłużnym) istniejącego połączenia.
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykład
droga, kolej, rurociąg itp.
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która
wskazuje lokalizację,
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
1.4.36. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.40. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności
technologicznej ich wykonania.
1.4.43. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu
robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej
lub jej elementu.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami przedstawiciela Urzędu.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i OST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Przedstawiciela inwestora stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione 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 „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Przedstawiciela inwestora,
który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
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 być jednorodne i 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 roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych („pod
ruchem”)
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w
sposób określony w D- M-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
D-07.01.01 Remont oznakowania poziomego
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem (odnowieniem) oznakowania
poziomego dróg i ulic gminnych na terenie Gminy Świebodzin.
1.2. Zakres stosowania SST
Ogólna specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót na
drogach krajowych.
Zaleca się wykorzystanie SST przy zlecaniu robót na drogach wojewódzkich, powiatowych i
gminnych.
1.3. Zakres robót objętych SST
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 SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” i SST D-07.01.01 „Oznakowanie
poziome”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
1.5.
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2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. 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.
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 SST 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 SST D-07.01.01.
„Oznakowanie poziome”.
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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. Wymagania dotyczące sprzętu
Wymagania dotyczące sprzętu do wykonania remontu oznakowania poziomego powinny
odpowiadać warunkom podanym w SST 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 SST 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.
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
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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) 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) b) masy termoplastyczne w arkuszach należy ułożyć w wyznaczonych miejscach,
podgrzać do temperatury
określonej przez producenta, dzięki czemu masa nadtopi się, przyklejając do jezdni.
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
10

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 JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
- 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.
6.3. Zasady kontroli jakości robót przy remoncie oznakowania poziomego
Zasady kontroli jakości robót przy remoncie oznakowania poziomego powinny odpowiadać
warunkom
podanym w SST D-07.01.01 „Oznakowanie poziome” pkt 6.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
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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 SST 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. 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.
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.
9.2.3. 9.2.3. 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.
9.2.4. 9.2.4. 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.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. 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. 2. Ponadto obowiązują normy i inne dokumenty wymienione w SST D-07.01.01
„Oznakowanie poziome”.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

D-07.02.01
REMONT OZNAKOWANIA PIONOWEGO

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY
OST – ogólna specyfikacja techniczna
SST – szczegółowa specyfikacja techniczna

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem oznakowania pionowego
dróg.

1.2. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z remontem oznakowania pionowego stosowanego na drogach, w postaci
znaków ostrzegawczych, zakazu, nakazu, informacyjnych, kierunku, miejscowości i znaków
uzupełniających.
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1.3. Określenia podstawowe
1.3.1. Remont oznakowania pionowego - zabiegi wykonywane w ramach utrzymania dróg,
polegające na naprawie lub wymianie elementów znaków pionowych, obejmujących
tarcze i ich lica oraz konstrukcje wsporcze.
1.3.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” i SST D-07.02.01
„Oznakowanie pionowe”.

1.4. 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. Wymagania dotyczące materiałów
Wymagania dotyczące materiałów do remontu oznakowania pionowego powinny
odpowiadać warunkom podanym w OST D-07.02.01 „Oznakowanie pionowe” pkt 2.

3. sprzęt
3.1. Wymagania dotyczące sprzętu
Wymagania dotyczące sprzętu do wykonania remontu oznakowania pionowego powinny
odpowiadać warunkom podanym w OST D-07.02.01 „Oznakowanie pionowe” pkt 3.
Ze względu na stosunkowo mały zakres robót przy remoncie oznakowania pionowego (w
porównaniu z oznakowaniem nowym), prace przy naprawie i wymianie znaków pionowych
wykonuje się w dużym stopniu ręcznie.
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4. transport
4.1. Wymagania dotyczące transportu
Wymagania dotyczące transportu do wykonywania remontu oznakowania pionowego
powinny odpowiadać warunkom podanym w SST D-07.02.01 „Oznakowanie pionowe” 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. Zasady wykonania robót
Zasady wykonania robót przy remoncie oznakowania pionowego powinny odpowiadać
warunkom podanym w OST D-07.02.01 „Oznakowanie pionowe” pkt 5 oraz spełniać
warunki podane w dalszym ciągu.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy określić:
rodzaj znaku, który uległ uszkodzeniu (ostrzegawczy, zakazu i nakazu, informacyjny, inny),
element znaku, który uległ uszkodzeniu (tarcza, konstrukcja wsporcza, fundament do
zamocowania konstrukcji itp.),
rodzaj uszkodzenia, w zależności od którego można będzie ustalić zakres robót przy
remoncie, np.:
wymiana całego znaku,
wymiana tarczy znaku,
wymiana konstrukcji wsporczej (słupka),
drobna naprawa konstrukcji bez wymiany itp.,
kolejność i sposób wykonania remontu, na które należy uzyskać akceptację Inżyniera.

5.4. Roboty rozbiórkowe
Po spełnieniu warunków zawartych w p. 5.1, 5.2, 5.3 można przystąpić do wykonania
remontu rozpoczynając od robót rozbiórkowych uszkodzonych elementów znaku lub całego
znaku, zgodnie z ustaleniami z Inżynierem co do sposobu i terminu wykonania remontu.
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Elementy uszkodzone i zdemontowane należy odwieźć w miejsce uzgodnione z
Inżynierem.
Po wykonaniu robót rozbiórkowych (demontażu) można przystąpić do wymiany
(zamontowania) znaków lub ich elementów.

5.5. Rodzaje robót remontowych i sposób ich naprawy
Następujące podstawowe usterki oznakowania pionowego wymagają napraw lub
wymiany elementów:
konstrukcje wsporcze:
słup jest zgięty, skręcony, złamany, spękany względnie brak jest całego słupa (słup
wyprostować lub wymienić),
słup jest odchylony od pozycji pionowej więcej niż 1% (słup ustawić pionowo),
słup jest osadzony w fundamencie lub gruncie w sposób nietrwały (wzmocnić osadzenie
słupa, ew. naprawić fundament),
konstrukcje wsporcze bramowe lub wysięgnikowe są niestabilne (dokręcić lub uzupełnić
śruby kotwiące w fundamencie i wszystkie śruby, listwy, wkręty, nakrętki w łącznikach
metalowych),
tarcze znaków:
brak jest całej tarczy znaku lub została ona uszkodzona, zgięta lub złamana (zamontować
nowa tarczę),
symbole lub napisy na tarczy znaku są nieczytelne (w przypadku zabrudzenia tarczy - umyć
ją, w przypadku zniszczenia symbolu lub napisu - tarczę odmalować lub wymienić),
tarcza znaku jest zasłonięta przez inne znaki, konstrukcje lub roślinność (jeśli można, to
usunąć przeszkodę zasłaniającą lub przestawić znak),
lico znaku nie jest ustawione w przybliżeniu pod kątem prostym do nadjeżdżających
pojazdów (ustawić prawidłowo),
wysokość tarczy znaku nad terenem jest nieprawidłowa (skorygować wysokość tarczy, jeśli
odchyłka w wysokości umieszczenia znaku wynosi więcej niż 2 cm),
tarcza znaku nie znajduje się w położeniu pionowym, a krawędź górna i dolna nie jest
ustawiona poziomo (skorygować ustawienie tarczy, zwykle przez poprawne ustawienie
konstrukcji wsporczej),
na metalowej tarczy znaku pojawiła się rdza (odrdzewić i pomalować tarczę lub ją
wymienić),
niewłaściwa jest odblaskowość (w nocy) znaku odblaskowego (wymienić folię odblaskową
na tarczy lub całą tarczę),
tylna strona tarczy znaku ma ubytki farby jak odpryski, pęcherze, złuszczenia (tarczę
oczyścić i pomalować),
znaki prześwietlane i oświetlane (dodatkowe usterki związane z instalacją elektryczną):
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niewłaściwie ustawione są oprawy oświetleniowe znaku oświetlanego (uregulować kąt
pochylenia opraw oświetleniowych w stosunku do tarczy znaku),
uszkodzone są oprawy oświetleniowe znaku oświetlanego, w tym zmatowiałe reflektory,
popękane lub potłuczone elementy szklane, wadliwe uszczelki i bezpieczniki, brakuje śrub i
nakrętek itp. (naprawić lub wymienić wadliwe elementy),
przepalone są źródła światła (wymienić żarówki lub świetlówki),
zabrudzone są elementy oświetleniowe jak soczewki, reflektory, źródła światła (oczyścić
przy okazji wymiany żarówek lub świetlówek; po czyszczeniu sprawdzić poprawność
połączeń elektrycznych i mechanicznych),
uszkodzone są przewody elektryczne (naprawić lub wymienić fragmenty przewodów).
Nowy znak powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami Instrukcji o znakach
drogowych pionowych [1].
Nowy znak lub jego wymieniony element musi spełniać takie same warunki w zakresie
jakości, wielkości, rodzaju użytego materiału tarczy, konstrukcji wsporczych, fundamentów
itp. jak pozostałe znaki występujące na tej drodze. Jakiekolwiek odstępstwa muszą być
akceptowane przez Inżyniera.
Lokalizację wymienionego znaku można zmienić tylko za zgodą Inżyniera.
Każdy wymieniony znak oraz wymieniona (naprawiana) konstrukcja wsporcza musi
mieć tabliczkę znamionową, zgodnie z pktem 5.13 OST D-07.02.01 „Oznakowanie
pionowe”.

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót remontowych Wykonawca powinien:
uzyskać wymagane dokumenty dopuszczające wyroby budowlane do obrotu
i
powszechnego stosowania (dotyczy aprobat technicznych, certyfikatów, deklaracji
zgodności itp. materiałów przewidzianych do użycia przy remoncie),
wykonać ewentualne badania właściwości materiałów, przewidziane w OST D-07.02.01
„Oznakowanie pionowe”,
przedstawić dokumenty oraz ew. wyniki badań Inżynierowi do akceptacji.
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6.3. Zasady kontroli jakości robót
Zasady kontroli jakości robót przy remoncie oznakowania pionowego powinny
odpowiadać warunkom podanym w SST D-07.02.01 „Oznakowanie pionowe” 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
Jednostkami obmiarowymi remontu oznakowania pionowego są:
dla znaków konwencjonalnych:
szt. (sztuka) dla demontażu i montażu tarczy znaku,
szt. (sztuka) dla demontażu i montażu konstrukcji wsporczej (słupka),
szt. (sztuka) dla demontażu i montażu fundamentu prefabrykowanego,
m3 (metr sześcienny) dla rozebrania i wykonania fundamentu tradycyjnego,
szt. (sztuka) wymiany kompleksowej znaku (wszystkich elementów),
dla znaków tablicowych:
m2 (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla demontażu i montażu tablicy,
m2 (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla demontażu i montażu konstrukcji wsporczej,
Mg (megagram) w przypadku demontażu i montażu konstrukcji bramowej,
szt. (sztuka) dla demontażu i montażu fundamentów prefabrykowanych,
m3 (metr sześcienny) dla rozebrania i wykonania fundamentów tradycyjnych,
szt. (sztuka) wymiany kompleksowej znaku (wszystkich elementów).

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.
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8.2. Odbiór ostateczny
Odbiór robót remontu oznakowania pionowego (poszczególnych znaków lub ich
elementów) dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.
Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie wyników pomiarów i badań
jakościowych określonych w pktach 2, 5 i 6.

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

9. podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
roboty przygotowawcze,
roboty rozbiórkowe przy demontażu,
transport zdemontowanych elementów,
transport nowych elementów,
roboty przy montażu nowych elementów.

10. przepisy związane
Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom I. Zasady stosowania znaków i urządzeń
bezpieczeństwa ruchu. Załącznik nr 1 do zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 120)
Ponadto obowiązują normy i inne dokumenty wymienione w OST D-07.02.01
„Oznakowanie pionowe”.
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
D-07.03.01 PROGI ZWALNIAJĄCE NA JEZDNIACH
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem progów zwalniających na
jezdniach, ulic gminnych na terenie Gminy Świebodzin.
1.2. Zakres stosowania SST
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót na drogach i ulicach położonych na obszarach zabudowanych.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem i odbiorem
progów zwalniających na jezdniach.
Progi zwalniające stosuje się na:
w obszarze zabudowanym na drogach następujących klas technicznych: lokalna (L),
dojazdowa (D), wyjątkowo zbiorcza (Z)
drogach i ulicach niepublicznych (wewnętrznych), np. na osiedlach mieszkaniowych,
ciągach pieszo-jezdnych, parkingach i dojazdach do nich,
terenach zamkniętych (np. zakładów przemysłowych, ośrodków akademickich),
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Próg zwalniający - urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonane zwykle w
formie wygarbienia, wymuszające
zmniejszenie prędkości.
1.4.2. Próg zwalniający listwowy – wykonany na szerokości całej drogi w formie elementu
listwowego jednolitego lub składanego z segmentów
1.4.3. Próg zwalniający płytowy – wykonany w formie płyty poprzez odpowiednie
ukształtowanie nawierzchni jezdni lub ułożenie i zamocowanie na niej odpowiedniej
konstrukcji. Na progach zwalniających płytowych o długości płyty > 4m dopuszcza się
wyznaczanie przejść dla pieszych
1.4.4. Próg zwalniający wyspowy – wykonany w formie wydzielonej wyspy lub wysp
umieszczonych na jezdni
1.4.5. Próg skrócony – próg zwalniający posiadający zmniejszoną szerokość w stosunku do
szerokości jezdni. Stosowany jest w przypadku trudności w zapewnieniu prawidłowego
odwodnienia. Odwodnienie jezdni odbywa się wówczas ciekiem przykrawężnikowym.
1.4.6. Próg zwalniający podrzutowy - próg o małej długości i stromej płaszczyźnie
najazdowej, powodujący przy najechaniu silny podrzut pojazdu.
1.4.7. Długość progu - wymiar progu równoległy do osi jezdni.
1.4.8. Szerokość progu - wymiar progu prostopadły do osi jezdni w miejscu jego
umieszczenia.
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1.4.9. Wysokość progu - wymiar progu mierzony prostopadle do nawierzchni jezdni.
1.4.10. Nachylenie powierzchni najazdowej (zjazdowej) progu - nachylenie ukośnej lub
łukowej powierzchni progu od strony
najazdu (zjazdu), mierzone jako stosunek jej wysokości do długości.
1.4.11. Graniczna prędkość przejazdu przez próg - najwyższa prędkość, przy której
samochód osobowy średniej wielkości (o masie 950 - 1050 kg) może przejechać przez próg
bez wyraźnych niedogodności ruchu oraz bez zagrożenia bezpieczeństwa ruchu.
1.4.12. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dot. materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Materiały do wykonania progu zwalniającego
2.2.1. Zgodność materiałów do wykonania progu z dokumentacją projektową
Materiały do wykonania progu zwalniającego powinny być zgodne z ustaleniami
dokumentacji SST, nawiązującymi do określonej konstrukcji progu.
2.2.2. Materiały do wykonania progu z gotowych wyrobów, produkowanych z różnych
tworzyw
Materiały do wykonania progu z gotowych wyrobów, produkowanych z różnych tworzyw
sztucznych, mieszanek gumowych,
materiałów termoplastycznych itp. powinny być zgodne z aprobatą techniczną IBDiM,
wydaną dla określonego typu
progu. Dostarczony próg powinien być kompletny, obejmujący wszystkie elementy
składowe progu: najazdowe, środkowe, zjazdowe i skrajne oraz materiały mocujące je do
nawierzchni, np. śruby i kołki rozporowe. W przypadku produkowania elementów progu w
różnych kolorach (np. w kolorze czarnym, żółtym, białym, czerwonym) dostawa musi objąć
wystarczającą liczbę poszczególnych elementów, niezbędną do przemiennego
skonstruowania progu, zgodnego z dokumentacją projektową, SST lub instrukcją
producenta. Elementy progu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystarczających ustaleń.
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 progów zwalniających
a) w przypadku progów z gotowych wyrobów z tworzyw sztucznych - z drobnego sprzętu
pomocniczego do ręcznego
przymocowania progu do jezdni, według wymagań określonych w aprobacie technicznej lub
instrukcji producenta.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów do wykonania progów zwalniających
Transport materiałów do wykonania progów zwalniających z gotowych wyrobów z tworzyw
sztucznych powinien odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej
(zazwyczaj może odbywać się dowolnym środkiem transportu, z wyrobami ułożonymi na
paletach).
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania progu zwalniającego
Konstrukcja progu zwalniającego powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub SST.
Próg należy wykonać w taki sposób, aby:
nie był utrudniony przepływ wody wzdłuż ścieków przykrawężnikowych,
wykluczone było powstawanie kałuży wody lub tafli lodu przed i za progiem,
nie był ograniczony dostęp do urządzeń znajdujących się w jezdni lub pod nią (np.
studzienek ściekowych, rewizyjnych),
był odpowiednio oznakowany i oświetlony.
5.3. Roboty przygotowawcze
Montaż progu powinien być wykonany przez przeszkolony personel Wykonawcy. Montaż
progu musi być zgodny z instrukcją montażu producenta i ew. aprobatą techniczną, ze
zwróceniem uwagi na:
stosowanie właściwej kolejności montażu poszczególnych elementów,
połączenie sąsiednich elementów w sposób uniemożliwiający wzajemne przesunięcie się
tych elementów względem siebie
i względem nawierzchni jezdni.
5.4. Próg zwalniający z gotowych wyrobów produkowanych z różnych tworzyw sztucznych
Sposób wykonania progu z gotowych wyrobów powinien być zgodny z dokumentacją
projektową, SST i aprobatą
techniczną. Materiały do wykonania progu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w
pkt. 2.2.4. .Montaż progu powinien być wykonany przez przeszkolony personel Wykonawcy,
według instrukcji montażu producenta i ew. aprobaty technicznej, ze zwróceniem uwagi na:
stosowanie właściwej kolejności montażu poszczególnych elementów (skrajnych,
środkowych, najazdowych, bocznych itp.),
przemienne montowanie elementów progów dostarczonych w różnych kolorach (np.
białych i żółtych lub czerwonych i czarnych),
zastosowanie profilu stalowego (np. rury ocynkowanej) pod progiem, w kierunku
poprzecznym do osi jezdni (jeśli jest
przewidziany do wzmocnienia i usztywnienia progu),
dostosowanie wymiaru progu do szerokości jezdni, z nieutrudnionym przepływem wody
wzdłuż ścieków przykrawężnikowych,
przymocowanie progu do nawierzchni jezdni, np. za pomocą wkrętów kotwiących i kołków
rozporowych
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5.7. Oznakowanie progu
Próg zwalniający z gotowych wyrobów produkowanych z różnych tworzyw sztucznych może
być oznakowany przez
przemienne układanie gotowych elementów progu o różnych kolorach, np. czarnych i
żółtych, po zaakceptowaniu przez Inżyniera.
5.7.2. Oznakowanie pionowe progu
Oznakowanie pionowe progu powinno być zgodne z dokumentacją projektową lub SST i
projektem organizacji ruchu.
Sposób wykonania oznakowania pionowego progu powinien odpowiadać wymaganiom
OST D-07.02.01.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty na znak
bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew.
badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),
wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone
w pkt 2,
sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych.
6.3. Badania wykonanych robót
Po zakończeniu robót należy sprawdzić wizualnie:
konstrukcję, wygląd zewnętrzny i kompletność wykonania progu,
ukształtowanie wysokościowe progu,
możliwość przepływu wody przy progu, wzdłuż krawężników ulicznych,
brak zagłębień przed i za progiem, w których powstawałyby kałuże wody lub tafle lodu,
kompletność oznakowania pionowego,
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 szt. wykonanego progu zwalniającego.
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, jeśli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ
Cena wykonania 1 szt. progu obejmuje:
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- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- dostarczenie materiałów,
- ułożenie kompletnej konstrukcji (nawierzchni) progu z wszystkimi czynnościami
pomocniczymi,
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej,
- wykonanie oznakowania pionowego
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach – załączniki 1-4
do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
10.2. Polskie Normy
1. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek
2. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i
ocena zgodności
3. PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
4. PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu
cementowego pod nawierzchnię ulepszoną. Wymagania i badania
10.3. Branżowe Normy
5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
6. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
D.07.06.02. URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robot związanych z urządzeniami zabezpieczającymi ruch pieszych.
1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot związanych z
wykonaniem następujących urządzeń zabezpieczających ruch pieszy:
- balustrad łańcuchowych,
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Balustrady łańcuchowe - przegrody fizyczne oddzielające ruch pieszy od ruchu
kołowego wykonane z rur i łańcuchów stalowych.
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1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST 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 ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu urządzeń zabezpieczających ruch pieszy,
objętych
niniejszą ST, są:
- elementy balustrady łańcuchowej,
- materiały do malowania i renowacji powłok malarskich,
Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskać od producentów
zaświadczenia o jakości (atesty) materiałów przeznaczonych do wykonania robót.
2.2.1. Elementy balustrady łańcuchowej
- słupki z rur stalowych (stal ze szwem typu S) o średnicy zewnętrznej 60 mm i grubości
ścianki 4 mm, peklowane, z zaczepami do zawieszenia łańcuchów,
- łańcuchy techniczne ogniowe,
- drut spawalniczy.
2.2.2. Materiały do malowania
- farba ftalowa podkładowa miniowa przeciwrdzewna,
- farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania, biała, czerwona i popielata,
- rozcieńczalnik do farb ftalowych.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
3.
3.2. Sprzęt do wykonania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych
Wykonawca przystępujący do wykonania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych
powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- wiertnic do wykonania dołów pod słupki,
- wibratorów do zagęszczania gruntu,
- sprzętu spawalniczego itp.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 4.
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4.2. Transport materiałów
Materiały można przewozić w dowolnymi środkami transportu, zabezpieczającymi przed
uszkodzeniami mechanicznymi, korozją i zanieczyszczeniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Zasady ustawiania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych
Przed wykonywaniem robot należy:
- teren robot zabezpieczyć i oznakować,
- wytyczyć lokalizację urządzeń zabezpieczających ruch pieszych na podstawie
dokumentacji projektowej lub wskazania pracownika Gminy,
- wyznaczyć lokalizację i głębokość osadzenia słupków,
- wykonać otwory w gruncie przy pomocy wiertnic.
5.2.1. Wykonanie balustrady łańcuchowej
Wykonanie dół pod słupki i sposób umieszczenia słupka w otworze – wg pkt.5.2.1.
Rozstaw słupków balustrady powinien wynosić – 150-200 cm.
Wysokość słupków powinna wynosić 110 cm, a strzałka ugięcia łańcuchów – 10 cm.
Połączenie łańcuchów ze słupkami należy wykonać za pomocą przyspawanych uszek z
prętów lub drutu, odgiętych koliście w stronę słupka
Złącza spawane elementów urządzeń zabezpieczających ruch pieszych powinny
odpowiadać wymaganiom PN-M-69011 [12].
5.2.3. Malowanie metalowych urządzeń zabezpieczających ruch pieszych
Malowanie powinno odpowiadać wymaganiom PN-H-97053 [28].
Rodzaj farby oraz liczbę jej warstw zastosowanych przy malowaniu określa Inżynier na
wniosek Wykonawcy.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
6.
6.2. Badania i kontrola w czasie wykonywania robót
W trakcie wykonania robot kontroli podlegają:
a) zgodność wykonania urządzeń z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów,
c) prawidłowość wykonania dołów pod słupki,
d) poprawność ustawienia słupków,
e) prawidłowość wykonania siatki powłok malarskich.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową urządzenia zabezpieczającego ruch pieszych (siatek, barierek,
płotków,
barier łańcuchowych jest metr.
Jednostką obmiarową przy zaporach z kwietników betonowych jest szt. (sztuka).
Jednostką obmiarową dla azyli jest 1szt. zamocowanego elementu azylu.
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8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki
pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej dla wykonania balustrad
Cena 1 m wykonania balustrad sztywnych obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznaczenie robót,
- zakup i dostarczenie materiałów,
- wykonanie fundamentów,
- montaż barier sztywnych łańcuchowych,
- uporządkowanie terenu,
- przeprowadzenie niezbędnych testów.
9.2. Cena jednostki obmiarowej dla wykonania azyli
Płatność za 1 element wykonanego azylu należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną
jakości
wykonanych robót.
Cena wykonania robót obejmuje:
- Prace pomiarowe i przygotowawcze przy lokalizacji azyli,
- Projekt oznakowania miejsca robót
- Oznakowanie miejsca robót,
- Transport elementów azyli na miejsce wykonania,
- Montaż azyli,
- Uporządkowanie terenu robót
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-03264 Konstrukcje żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
2. PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej
środowisk
3. PN-B-06250 Beton zwykły
4. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
6. PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoinach
bezwodnych
7. PN-B-13051 Szkło płaskie zbrojone
8. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności
9. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia
10. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
27

11. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania
12. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego
przeznaczenia
13. PN-H-82200 Cynk
14. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki
15. PN-H-84019 Stal węglowa konstrukcyjna wyższej jakości ogólnego przeznaczenia.
Gatunki
16. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki
17. PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury
18. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki
19. PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco
20. PN-H-93200-02 Walcówka i pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco. Walcówka i
pręty ogólnego zastosowania. Wymiary
21. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne
22. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco
23. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary
24. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorąco
25. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco
26. PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa
do malowania. Ogólne wytyczne
27. PN-H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i
żeliwa do malowania
28. PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne
wytyczne
29. PN-M-06515 Dźwignice. Ogólne zasady projektowania ustrojów nośnych
30. PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i
wymagania
31. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
32. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy
wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych
33. PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia
34. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania
35. PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7
36. PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe. Ogólne wymagania i badania
37. PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe. Właściwości mechaniczne śrub i
wkrętów
38. PN-M-84540 Łańcuchy techniczne ogniwowe o ogniwach krótkich
39. PN-M-84541 Łańcuchy techniczne ogniwowe o ogniwach średnich
40. PN-M-84542 Łańcuchy techniczne ogniwowe. Wymagania i badania
41. PN-M-84543 Łańcuchy techniczne ogniwowe o ogniwach długich
42. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych
produktów. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych
podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej
nałożonych powłok
43. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary
44. BN-89/1076-02 Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania
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45 BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe
46 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
8.2. Inne dokumenty
47. Poręcze mostowe - Ministerstwo Komunikacji, Centralne Biuro
Studiów i Projektów Dróg i Mostów Transprojekt - Warszawa, 1976.
48. Katalog budownictwa, Karta KB 8-3.3 (5), listopad 1965.
49. Leszek Mikołajków, „Urządzenia bezpieczeństwa ruchu na obiektach
mostowych”. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1988.
50. Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom I - Zasady stosowania
znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Zał. nr 1 do zarządzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r.
(Monitor Polski Nr 16, poz. 120).
51. Balustrady zabezpieczające. Projekt typowy. KB 4-4.3.7/1/

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
D.07.05.01. BARIERY OCHRONNE STALOWE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru ustawienia
stalowych barier ochronnych typu SP-09/4 w związku z wykonywaniem prac przy bieżącym
utrzymaniu dróg gminnych w Gminie Świebodzin.
1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacja dotyczą prowadzenia robót związanych z
ustawieniem stalowych
barier ochronnych skrajnych oraz wykonaniem zakończeń powyższych barier i obejmują:
- ustawienie barier ochronnych stalowych typu SP-09/4.
1.4. Określenia podstawowe.
1.4.1. Stalowa bariera ochronna - bariera ochronna, której podstawowym elementem jest
prowadnica wykonana
ze stali z profilowanej taśmy stalowej.
1.4.2. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawędzi jezdni, korony drogi
lub obiektu
mostowego.
1.4.3. Pozostałe określenia podano w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi normami i SST
D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
obowiązującymi normami technicznymi, SST i poleceniami Pracownika Urzędu Miejskiego
w Świebodzinie odpowiedzialnego za bieżące utrzymanie dróg.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne".
1.6. Określenie grupy, klasy i kategorii robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
CPV:
Grupa robót: 452 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu
Klasa robót: 4523 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu
Kategoria robót 45233 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
2. MATERIAŁY.
2.1. Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu ustawienia stalowych barier ochronnych
typu SP-09/2 wg
zasad niniejszej SST są elementy barier ochronnych według „Katalogu Barier Drogowych” Producenta.
Wykonawca zamówi odpowiednie elementy stalowe barier ochronnych w oparciu o
„Katalog Barier
Drogowych”.
Miejsce pozyskania materiałów musi uzyskać akceptację Inżyniera a zakupione bariery
ochronne muszą
posiadać odpowiednie atesty oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie drogowym i
mostowym.
3. SPRZĘT.
Wykonawca powinien posiadać sprzęt do wbijania słupków bariery ochronnej np.:
wibromłoty. Powyższy
sprzęt powinien być sprawny i umożliwiać prawidłowy montaż barier ochronnych i
zabezpieczać wbijane słupki przed uszkodzeniem.
4. TRANSPORT.
Elementy barier ochronnych stalowych mogą być przewożone dowolnymi środkami
transportu. Należy je
ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed możliwością
przesuwania się i
uszkodzenia podczas transportu, wg zaleceń producenta.
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne warunki wykonania robót.
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne”.
5.2. Zakres wykonywanych robót.
5.2.1. Zakup i transport materiałów na miejsce wbudowania.
Warunki zakupu i transportu elementów barier ochronnych stalowych opisano w punktach 2
i 4 niniejszej
SST.
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5.2.2. Wyznaczenie odcinków wykonania barier ochronnych.
Wyznaczenie odcinków (miejsc) ustawienia stalowych barier ochronnych należy wykonać
wg poleceń Pracownika Urzędu Miejskiego w Świebodzinie odpowiedzialnego za bieżące
utrzymanie dróg,
5.2.3. Osadzanie i zmontowanie stalowych barier ochronnych.
Powyższe prace należy wykonać zgodnie z instrukcją (zaleceniami) producenta barier .
5.2.4. Wykonanie zakończeń barier ochronnych.
Zakończenie barier ochronnych wykonać przez wpuszczenie bariery w ziemię przy
wykonaniu skosu na
odcinkach początkowych dł. 12 m i końcowych długości 8 m przy rozstawie słupków co 2
m.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00
6.1. Kontroli podlega zgodność usytuowania barier ochronnych z „Wytycznymi stosowania
drogowych barier ochronnych”.
6.2. Kontroli podlega zgodność zmontowanych barier z instrukcją producenta.
7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostką obmiaru jest 1 m ustawionych stalowych barier ochronnych zgodnie z pomiarem
w terenie.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne".
8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne".
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne"
Płatność za metr ustawionej stalowej bariery ochronnej zgodnie z obmiarem i oceną jakości
robót w oparciu o
atest producenta barier i pomiarem geodezyjnym ustawienia barier w pionie i poziomie.
Cena wykonania robót obejmuje:
- zakup i transport elementów barier ochronnych na miejsce wbudowania,
- wytyczenie odcinków ustawienia barier wraz z miejscami osadzenia słupków,
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,
- wbicie słupków barier ochronnych,
- montaż taśmy profilowanej oraz innych elementów bariery.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr
16/94 Generalnego
Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 5 października 1994 r.
Katalog Drogowych Barier Ochronnych. Producent.
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