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ST-00   WYMAGANIA  OGÓLNE 

 
1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót   dla  robót instalacji oświetlenia drogowego na terenie dróg gminnych przy Al. Zwycięstwa nr138 w 

Gdyni. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych niżej 

wymienionymi specyfikacjami technicznymi : 

               

 ST-E    Roboty elektryczne 

               

1.3.3  Informacje o terenie budowy 

 

Teren budowy  znajduje się przy Alei Zwycięstwa 138 w Gdyni. Na omawianym obszarze występuje 

uzbrojenie podziemne w postaci linii energetycznych , sieci telefonicznych, wody, ,kanalizacji sanitarnej oraz 

napowietrzna linia 110kV. 

 

1.3.2 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 

 

45316110-9 - instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 

45232200-4 - roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych 

45314310-7 - układanie kabli 

 

1.4. Określenia podstawowe 

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

1.4.1. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 

dokument przebiegu robót budowlanych oraz  zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 

robót. 

1.4.2. Inspektor Nadzoru -osoba wyznaczona przez Inwestora pełniąca funkcję Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego 

14.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.4. 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. 

1.4.6. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

1.4.7. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim 

drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i 

budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

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

1.4.9. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, 

dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

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

1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz 

określoną w umowie ilość egz. dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na wykonawcy spoczywa 

pozyskanie we własnym zakresie lokalizacji punktów głównych trasy wraz ze współrzędnymi reperów oraz ich 

ochrona do chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone bądź zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt.  

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, 

sporządzoną przez Wykonawcę.   

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 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 Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 

mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie 

to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty 

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania 

realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu dostarczony przez Zamawiającego powinien 

być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające, 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 Inspektora Nadzoru. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 

Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic 

informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru . 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 

umowną. 

1.5.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 

1.5.6. 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. 
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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 umownej. 

 1.5.7Ochrona 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 własności 

społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, warsztatów, magazynów, 

składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, oraz środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

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

  II)  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

  III)  możliwością powstania pożaru. 

 

1.5.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń . 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca 

przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania i odpowiednie 

świadectwa i certyfikaty do zatwierdzenia przez Inspektora. 

 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 

na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 

kontroli przez Inspektora Nadzoru.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę 

 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 

 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 

wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze przed użyciem materiału. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

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 ST,  lub projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. 



  

                                                                                    

 5 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru  kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później 

zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 

przez Inspektora Nadzoru 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 będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru 

, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST 

projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 

na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru , poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru  dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w 

normach i wytycznych.  

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru 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 Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

6.1.1. 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. Przed zatwierdzeniem systemu 

kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, 

że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru  świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.1.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu 

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji. 
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6.1.3. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

      certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami   technicznymi 

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

technicznych, 

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

Polską Normą lub 

aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją  i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, 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 

Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.1.4. Dokumenty budowy 

1) Dziennik budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę  Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

uwagi i polecenia Inżyniera, 

daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających 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, 

dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 

Nadzoru  do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 

stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punkcie 1): 

a)pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b)protokoły przekazania terenu budowy, 

c)protokoły odbioru robót, 

d)protokoły z narad i ustaleń, 

e)korespondencję na budowie. 

2) 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 Inspektora Nadzoru i 

przedstawiane do wglądu na żądanie 
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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 

ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej 

w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 

wg instrukcji Inspektora Nadzoru  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 Inspektora 

Nadzoru . 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 

linii osiowej. 

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m
3
 jako długość 

pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 

ST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru . 

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. 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. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, 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 Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru . Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 

ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 

Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
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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 Inspektora Nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru 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 przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST 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.dziennik budowy  

3.wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań  

4.deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST  

5.   geodezyjną inwentaryzację powykonawczą na mapie zasadniczej  

6.   dodatkowe dokumenty wymagane w ST lub przez Zamawiającego 

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 

 

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 ST i w dokumentacji 

projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami ,w tym 

projekt ,oznakowanie i utrzymanie organizacji ruchu na czas budowy 

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 podatki VAT 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 13201:2005   Oświetlenie dróg 

PN-EN-60598-2-3:2002  Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe 
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N SEP-E-004   Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe 

PN-93/E-09400   Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne  

PN-ICE 60364-4-4-41:2000 Ochrona przeciwporażeniowa 

PN-ICE 60364-5-54:1999  Uziemienie i przewody ochronne 

PN-E-05032   Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 

Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. 

PN-IEC-603 64-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona  

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.  

              PN-IEC 60364-5-54:1999               Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne 

PN-EN 60529:2003   Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy  

PN-94/E-90184                 Przewody wielożyłowe o izolacji poliwinylowej. 

PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskiego napięcia. Ogólne wymagania i badania.  

PN-98/B-06050                             Roboty ziemne budowlane. 

BN-86/6353-03 Folia kalandrowa techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu. 

BN-98/6114-32 Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschnący czarny. 

BN-98/8932-01                             Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.  

 

  

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych Dz.U. 80/99 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  

podczas wykonywania robót budowlanych 

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji elektrycznych -wyd.Verlag Dashofer. 
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ST-E   ROBOTY ELEKTRYCZNE 
 

A. WSTĘP 

 

 1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót instalacji oświetlenia drogowego na terenie dróg gminnych przy Al. Zwycięstwa nr138 w Gdyni. 

 

1.2 Zakres robót objętych SST  
Założenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczą zasad przeprowadzenia robót obejmujących wszystkie 

czynności związane z instalacją oświetlenia drogowego  na terenie dróg gminnych przy Al. Zwycięstwa nr 138 

w Gdyni. 

 

1.3.  Określenia podstawowe  
 Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie, służąca do zamocowania 

oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej niż 14 m.  

Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia świetlnego 

wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do przymocowania i połączenia z 

instalacją elektryczną.  

Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący 

pracować pod i nad ziemią.  

Fundament - konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania słupa oświetleniowego w 

pozycji pracy  

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku 

pojawienia się na nich napięcia w warunkach uszkodzenia.  

 

B. WYKONANIE ROBÓT  

 

Materiały stosowane przy układaniu kabli  

 

1.1. Piasek  
Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być co najmniej gatunku „3”, odpowiadającego wymaganiom 

BN-87/6774-04  

1.2. Folia  
Folia sygnalizacyjna służąca do osłony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna być folią 

kalandrowaną z uplastycznionego PCV o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadającą wymaganiom 

BN-68/6353-03.  

 

 2. Elementy gotowe  

 

2. 1. Przepusty kablowe  
Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali.  

Rury do wykonania przepustów powinny być wytrzymałe na obciążeniamechaniczne. Wnętrza ścianek 

powinny być gładkie lub pokryte warstwą wygładzającą dla ułatwienia przeciągania kabli. Zaleca się 

stosowanie dedykowanych rur AROT z (PCW) o średnicy wewnętrznej 110mm. Rury powinny odpowiadać 

wymaganiom normy PN-80/C-89205.  Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym 

placu, w nienasłonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.  

 

2.2. Fundamenty słupów  
Pod słupy oświetleniowe stosuje się fundamenty prefabrykowane według  projektu budowlanego. Wymagania 

ogólne dotyczące fundamentów określone są w PN-80/B-03322. Po wykonaniu wykopu, przed ustawieniem 

fundamentu, należy wylać w wykopie warstwę betonu klasy B-100 o grubości 10 cm i wymiarach po obrysie 

większych o 10 cm od wymiaru danego fundamentu. W zależności od warunków lokalizacyjnych i rodzaju 

wód gruntowych, należy wykonać zabezpieczenie antykorozyjne. 

Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu, na 

przekładkach z drewna. 

 

2.3. Kable  
Kable używane do oświetlenia dróg powinny spełniać wymagania PN-93/E-9040. Zaleca się stosowanie kabli 

o napięciu znamionowym 0,6/1 kV, czterożyłowych o żyłach aluminiowych w izolacji PCV. Według projektu 

budowlanego należy użyć kabla YAKXS 4x35mm
2
.  

Bębny z kablami należy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami 

atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 
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2.4. Źródła światła i oprawy  
Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż -5oC i wilgotności 

względnej powietrza nie przekraczającej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/O-79100  

 

2.5. Słupy oświetleniowe  
Wnęka powinna być przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej, 

posiadającej podstawy bezpiecznikowe 25 A i pięć zacisków do podłączenia pięciu żył kabla o przekroju min 

35 mm2.  

Stalowe słupy winny być wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo. Ich powierzchnie wewnętrzne powinny 

być oczyszczone i powleczone warstwą ochronną z bitizolu o grubości min. 120 μm. Składowanie słupów 

oświetleniowych na placu budowy, powinno być na wyrównanym podłożu w pozycji poziomej, z 

zastosowaniem przekładek z drewna. 

 

2.6. Przewód kabelkowy  

 Należy stosować przewód WPB 3 x 1,5 mm2 na napięcie znamionowe 450V/750V. Miejsce składowania 

przewodów powinno być suche oraz chronione przed opadami atmosferycznymi i promieniami słonecznymi. 

Należy uniknąć przechowywania przewodów o izolacji z tworzyw sztucznych w temperaturze niższej niż -

50C. 

 

2.7. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa  
Tabliczkę bezpiecznikowo-zaciskową należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.  

Tabliczka powinna posiadać odpowiednią ilość podstaw bezpiecznikowych 25 A oraz cztery lub pięć zacisków 

przystosowanych do podłączenia dwóch żył kabla o przekroju min 35 mm2.  

Tabliczkę bezpiecznikowo-zaciskową należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.  

Tabliczka powinna posiadać odpowiednią ilość podstaw bezpiecznikowych 25 A oraz cztery lub pięć zacisków 

przystosowanych do podłączenia dwóch żył kabla o przekroju min 35 mm2. 

 

3. SPRZĘT  

 

Sprzęt do wykonania oświetlenia drogowego  
Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia drogowego winien wykazać się możliwością korzystania 

z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót:  

- koparka mechaniczna podsiębierna z wąską łyżką; 

- żurawia samochodowego,  

- samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem,  

 

4. TRANSPORT  

 

Transport materiałów i elementów oświetleniowych  
Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się możliwością korzystania z 

następujących środków transportu:  

- samochodu skrzyniowego,  

- przyczepy dłużycowej,  

- samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem,  

- samochodu dostawczego,  

- przyczepy do przewożenia kabli.  

 

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych 

elementów.  

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

 

5.1. Wykopy pod fundamenty słupów i kable  
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności 

rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. Metoda 

wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, ukształtowania 

terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca się wykonywanie wykopów 

wąskoprzestrzennych ręcznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadać 

wymaganiom BN-83/8836-02  

Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050  

Wykop pod kabel powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. 

Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny być wykonane w 

sposób zapewniający ich stateczność. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów 
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atmosferycznych, należy powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody 

poza teren przylegający do wykopu. Wykopy pod urządzenie przeciskowe należy wykonywać ręcznie 

dobierając wielkość wykopu do gabarytów urządzenia.  

Zasypanie fundamentu, dołu pod urządzenie przeciskowe lub kabla należy dokonać piaskiem do wysokości 25-

30 cm ponad kablem, a następnie po ułożeniu folii sygnalizacyjnej gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. 

darniny, korzeni, odpadków). Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać 

ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95 

według BN-77/8931-12. Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzeń 

fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu lub kabla, należy 

rozplantować w pobliżu lub odwieźć na miejsce wskazane w SST lub przez Inspektora Nadzoru.  

 

5.2. Układanie przepustów kablowych  

Przepusty kablowe należy wykonywać z rur AROT o średnicy wewnętrznej 110 mm. 

Przepusty kablowe należy układać w miejscach, gdzie kabel narażony jest na uszkodzenia mechaniczne. W 

jednym przepuście powinien być ułożony tylko jeden kabel. Głębokość umieszczenia przepustów kablowych 

w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do górnej powierzchni rury, powinna wynosić co najmniej 70 cm - 

w terenie bez nawierzchni i 100 cm od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kołowego. 

Minimalna głębokość umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnią drogi może być zwiększona, gdyż 

powinna wynikać z warunków określonych przez zarząd drogowy dla danego odcinka drogi.  

W miejscach skrzyżowań z drogami istniejącymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty powinny być 

wykonywane metodą wiercenia poziomego. Pod urządzenie przepustowe wykonać wykopy pionowe. Miejsca 

wprowadzenia kabli do rur powinny być uszczelnione, uniemożliwiając przedostawanie się do ich wnętrza 

wody i przed ich zamuleniem. 

 

5.3. Montaż słupów oświetleniowych  
Przed przystąpieniem do montażu słupa należy sprawdzić stan powierzchni stykowych elementów 

łączeniowych, oczyszczając je z brudu, lodu itp. oraz stan powłoki antykorozyjnej, którą w przypadku 

uszkodzenia podczas transportu, należy uzupełnić lub w przypadku braku powłoki pokryć fundament.  

Słup ustawiać należy przy pomocy żurawia samojezdnego. Podczas podnoszenia słupa należy zwrócić uwagę, 

aby nie spowodować odkształcenia elementów lub ich zniszczenia. Przed zdjęciem z haka, ustawiany słup 

powinien być zabezpieczony przed upadkiem. Nakrętki śrub mocujących słup powinny być dokręcane 

dwuetapowo i trwale zabezpieczone przed odkręceniem. Odchyłka osi słupa od pionu nie może być większa od 

0,001 wysokości słupa. Słup należy ustawiać tak, aby jego wnęka znajdowała się od strony chodnika, a przy 

jego braku, od strony przeciwnej niż nadjeżdżające pojazdy oraz nie powinna być położona niżej niż 20 cm od 

powierzchni chodnika lub gruntu.  

 

5.4. Montaż opraw  
Montaż opraw na wysięgnikach należy wykonywać przy pomocy samochodu z balkonem.  

Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie pod napięciem. 

Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów. Oprawy powinny 

być 

mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod wpływem warunków atmosferycznych i 

parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej.  

 

5.5. Układanie kabli  
Kable należy układać w trasach wytyczonych przez certyfikowane służby geodezyjne. Układanie kabli 

powinno być zgodne z normą N SEP-E-0004. Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich 

uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie 

powinna być mniejsza niż 0
ᵒ
C. Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień 

gięcia powinien być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna jego średnica. 

Bezpośrednio w gruncie kable należy układać na głębokości 0,7 (pod chodnikiem 0,5)m.  

Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel należy układać w przepustach 

kablowych. Przepusty powinny być zabezpieczone np. pianką przed przedostawaniem się do ich wnętrza wody 

i przed ich zamuleniem. W miejscach skrzyżowań kabli z istniejącymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca 

się wykonywanie przepustów kablowych metodą wiercenia poziomego. Przepust pod drogami wykonywać na 

głębokości 1m. Zaleca się przy słupach oświetleniowych i przepustach kablowych pozostawienie 2-metrowych 

zapasów eksploatacyjnych kabla. Po wykonaniu linii kablowej należy pomierzyć rezystancję izolacji 

poszczególnych odcinków kabla induktorem o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, przy czym rezystancja 

powinna być nie mniejsza niż 20 Momów/m.  

 

5.6. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej  
Wg projektu budowlanego należy wykonać uziom taśmowy z użyciem bednarki FeZn 30x4 mm układanej w 

trasie rowu kablowego, 10 cm poniżej układanego kabla. Bednarkę  należy wprowadzić do poszczególnych 

słupów oświetleniowych, a następnie łączyć ze wszystkimi metalowymi elementami słupów, oprawami i 

zaciskiem PEN na tabliczce.  
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Uziom z zaciskami ochronnymi znajdującymi się w słupach oświetleniowych należy łączyć przewodami 

uziomowymi o przekrojach nie mniejszych od przekroju uziomu poziomego. Wszystkie połączenia bednarki 

wykonywać w sposób trwały przez spawanie.  

 

5.7. Zabezpieczenie kabli  
Zabezpieczenia istniejących kabli energetycznych nn i SN oraz trakcyjnych należy wykonywać z 

zachowaniem szczególnej ostrożności. Zaleca się wykonanie próbnych przekopów w celu ustalenia przebiegu 

tras kabli. Kable należy odkopać ręcznie. Odkopane kable na odcinku zabezpieczanym należy oczyścić z 

resztek gruntu oraz z zabrudzeń. Jeżeli dokumentacja projektowa nie mówi inaczej kable linii nn należy 

zabezpieczać przez nałożenie osłon z rur dwudzielnych o średnicy 110 mm zaś kable SN i trakcyjne o średnicy 

160 mm. Po montażu rur osłonowych należy ich wyloty uszczelnić materiałem włóknistym, a następnie pianką 

poliuretanową.  

 

5.8. Prace demontażowe  
Wykonawca ma obowiązek wykonania demontaży wszystkich urządzeń oświetleniowych linii napowietrznych 

zgodnie z dokumentacją projektową. Demontaże należy przeprowadzać w możliwie taki sposób aby nie 

powodować zniszczenia materiałów przewidzianych do demontażu. Zdemontowane materiały należy 

transportować w sposób bezpieczny chroniący przed nadmiernym zniszczeniem. Zasady transportu omówiono 

w pkt. 4 niniejszej specyfikacji.  

W przypadku niemożności zdemontowania elementów oświetleniowych bez ich uszkodzenia, Wykonawca 

powinien powiadomić o tym Inspektora Nadzoru i uzyskać od niego zgodę na jej uszkodzenie lub zniszczenie.  

 

5.9. Przecisk pod Aleją Zwycięstwa 
Wcelu podłączenia projektowanej instalacji do kaskady oświetlenia drogowego Al. Zwycięstwa, należy 

wykonać przecisk sterowany pod nawierzchnią Al. Zwycięstwa dla ułożenia w nim kabla sterowniczego. 

Przecisk należy wykonywać z wykopu wykonanego na działce 958/168. Ściany wykopu należy zabezpieczyć 

w sposób umożliwiający bezpieczne prowadzenie prac, jak i z zewnątrz zabezpieczyć barierką. Roboty 

związane z wykonaniem wykopu  należy wykonywać ręcznie.  

Po zakończeniu robót związanych z wykonaniem  przecisku teren należy uprzątnąć i zgłosić do odbioru 

Zarządzającemu.  

 

C. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 

1. Wykopy pod fundamenty, kable, urządzenie przepustowe  
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne z dokumentacją projektową.  

Po zasypaniu fundamentów, wykopów pod urządzenie przepustowe lub kable należy sprawdzić wskaźnik 

zagęszczenia gruntu oraz sprawdzić sposób usunięcia nadmiaru gruntu z wykopu. 

  

2. Słupy oświetleniowe  
Elementy skladowe słupów oświetleniowych powinny być  zgodne z dokumentacją projektową i kartą 

katalogową producenta.  

Słupy oświetleniowe, po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod względem:  

- dokładności ustawienia pionowego słupów,  

- prawidłowości ustawienia opraw względem osi oświetlanej jezdni,  

- jakości połączeń kabli i przewodów na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach 

oprawy,  

- jakości połączeń śrubowych słupów i opraw,  

- stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów.  

 

3. Linia kablowa  
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary:  

- głębokości zakopania kabla,  

- rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla.  

Pomiary głębokości należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjątkiem pomiarów rezystancji 

i ciągłości żył kabla, które należy wykonywać dla każdego odcinka kabla. Ponadto należy sprawdzić wskaźnik 

zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.  

 

4. Instalacja przeciwporażeniowa  
Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mogą 

być gorsze od wartości podanych w projekcie budowlanym. Po wykonaniu instalacji oświetleniowej należy 

pomierzyć impedancje pętli zwarciowych dla stwierdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz 

rezystancję uziomów.  

Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokole pomiarowym ochrony przeciwporażeniowej.  
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5. Pomiar natężenia oświetlenia  
Pomiary należy wykonywać po upływie ok. 0,5 godz. od zasilenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny być 

wyświecone minimum przez 100 godzin. Pomiary należy wykonywać przy suchej i czystej nawierzchni, 

wolnej od pojazdów, pieszych i jakichkolwiek obiektów obcych, mogących zniekształcić przebieg pomiaru. 

Pomiarów nie należy przeprowadzać podczas nocy księżycowych oraz w złych warunkach atmosferycznych 

(mgła, śnieżyca, unoszący się kurz itp.). Do pomiarów należy używać przyrządów pomiarowych o zakresach 

zapewniających przy każdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% całej skali na danym zakresie. 

Pomiary natężenia oświetlania należy wykonywać za pomocą luksomierza wyposażonego w urządzenie do 

korekcji kątowej, a element światłoczuły powinien posiadać urządzenie umożliwiające dokładne 

poziomowanie podczas pomiaru.  

 

6. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót  
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST zostaną przez IN 

odrzucone.  

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST zostaną rozebrane i ponownie 

wykonane na koszt Wykonawcy.  

 

D. OBMIAR ROBÓT  

 

 Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową dla linii kablowej, montażu uziemień jest - m (metr), a dla słupów oświetleniowych, 

montażu osprzętu kablowego i opraw jest – szt. (sztuka). Dla wykopów i zasypki związanych z robotami 

kablowymi – m
3
 (metr sześcienny), kanalizacji kablowej w tym przepustów – m (metr), rozbiórki i 

odtworzenia nawierzchni – m
2
 (metr kwadratowy), montażu przewodów zasilających oprawy – kpl.przew. 

(komplet przewodu), badań i pomiarów – odc. lub szt. (odcinek lub sztuka), transport zdemontowanych 

materiałów – t (tona) 
 

Przy demontażach oświetlenia należy przyjąć jw.  

Jednostki nieujęte w ww. opisie należy przyjmować jak w przedmiarze robót.  

 

E. ODBIÓR ROBÓT  

 

1. Ogólne zasady odbioru robót  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami NI, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.  

 

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  

- wykopy pod fundamenty i kable,  

- montaż fundamentów,  

- ułożenie kabla  

- montaż uziomów  

 

3. Dokumenty do odbioru końcowego robót  
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować protokóły z dokonanych pomiarów 

skuteczności zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej.  

 

 

F.  NORMY ZWIĄZANE  
   

PKN CEN/TR 13201 

Oświetlenie dróg cz. 1 – Wybór klas oświetlenia 

PN EN 13201 

Oświetlenie dróg cz. 2 – Wymagania oświetleniowe 

PN-EN 13201 

Oświetlenie dróg cz. 3 – Obliczenia parametrów oświetleniowych 

PN-EN 13201 

Oświetlenie dróg cz. 4 – Metody pomiarów parametrów oświetlenia 

PN-IEC  

60364-4-43:1999  
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Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed 

prądem przetężeniowym 

PN-IEC  

60364-4-443:1999  

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed 

przepięciami - Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 

PN-IEC  

60364-4-47:2001  

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie 

środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa - Postanowienia ogólne - Środki ochrony przed porażeniem 

prądem elektrycznym 

PN-IEC  

60364-5-51:2000  

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia 

ogólne 

PN-IEC  

60364-5-523:2001  

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność 

prądowa długotrwała przewodów 

PN-IEC  

60364-5-53:2000  

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura 

rozdzielcza i sterownicza 

PN-IEC  

60364-5-534:2003  

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Urządzenia do 

ochrony przed przepięciami 

PN-IEC  

60364-5-537:1999  

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura 

rozdzielcza i sterownicza - Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia 

PN-IEC  

60364-5-54:1999  

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia i 

przewody ochronne 

PN-EN 61140:2005/A1:2008 

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym - Wspólne aspekty instalacji i urządzeń 

PN-EN  

62305-1-4 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych  
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ST. Z.    TRAWNIKI 

l. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  

związanych z budową instalacji oświetlenia drogowego na terenie dróg gminnych przy Al. Zwycięstwa nr 138 

w Gdyni. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

Robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z odtworzeniem nawierzchni 

i  trawników po robotach  w zakresie podanym na planie zagospodarowania terenu. Projektuje się wykonanie 

10 cm warstwy z ziemi urodzajnej z obsianiem mieszanką traw. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 

1.4.2. Materiał roślinny - gotowe mieszanki trawnikowe, posiadające atest (mocno ukorzenione). 

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST-00. „Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00. „Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00. „Wymagania 

ogólne". 

2.1. Ziemia urodzajna 
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki: 

- ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach 

nie przekraczających 2 m wysokości, 

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta 

korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

2.2. Ziemia kompostowa 
Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków 

roślinnych i zwierzęcych (np. tortu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich na 

otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i 

wskaźników jakości kompostu. 

Kompost fekaliowo-torfbwy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami bytowymi 

z osadników, z osiedli mieszkaniowych. 

5.1. Trawniki 

5.1.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników 
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

 teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 

 przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do 

gazonów lub krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost 

(ok. 2 do 3 cm), 

 przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad 

terenem, 

 teren powinien być wyrównany i splantowany, 
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 ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami 

mineralnymi oraz starannie wyrównana, 

 przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub 

zagrabić, 

 siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 

 okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 

 na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od l do 4 kg na 100 m
2
, chyba że ST 

przewiduje inaczej, 

 na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m
2
, chyba że ST przewiduje inaczej, 

 przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 

 po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i 

stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez 

wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 

 mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w ST. 

5.1.2. Pielęgnacja trawników 
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 

 pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm, 

 następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed 

kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 

 ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z l-miesięcznym wyprzedzeniem 

spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą 

połowę października), 

 koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych 

odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku 

wysianej trawy, 

 chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym 

działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika. 

Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na l ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów 

należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku: 

 wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 

 od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 

 ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 

5.2.2. Pielęgnacja po posadzeniu 
Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na: 

 podlewaniu, 

 odchwaszczaniu, 

 nawożeniu, 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00. „Wymagania 

ogólne". 

6.1. Trawniki 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 

 oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 

 określenia ilości zanieczyszczeń (w m
3
), 

 pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 

 wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 

 ilości rozrzuconego kompostu, 

 prawidłowego uwałowania terenu, 

 zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

 gęstości zasiewu nasion, 

 prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 

 okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 

 dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł trawy. 
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Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 

 prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin"), 

 obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00. „Wymagania ogólne". 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa jest: 

 m
2
 (metr kwadratowy) wykonania: odbudowy nawierzchni, trawników i kwietników z roślin 

jednorocznych, dwuletnich i wieloletnich (oprócz roślin cebulkowych i róż), 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00. „Wymagania ogólne". 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00. „Wymagania ogólne". 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania l m

2
 trawnika obejmuje: 

 roboty przygotowawcze: oczyszczenie i wyrównanie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie 

ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu, 

 zakładanie trawników, 

 pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-G-98011 Torf rolniczy 
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ST. D.    OZNAKOWANIE PIONOWE 

 

1.  WSTĘP  

 

1.1 Nazwa zadania 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót   dla  robót instalacji oświetlenia drogowego na terenie dróg gminnych przy Al. Zwycięstwa nr138 w 

Gdyni. 

 

1.2. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru oznakowania 

pionowego.  

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

W zakres robót oznakowania pionowego wchodzi wykonanie i ustawienie następujących znaków pionowych: 

 

b) oznakowania na czas budowy. 

 

1.4. Informacje ogólne o terenie budowy 

Informacje ogólne zwarto w ST.0.0. 

 

1.5. Nazwy i kody 

Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz robót w zakresie inżynierii lądowej i 

wodnej. 

Klasa robót: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i 

kolei, wyrównania terenu. 

Kategoria robót: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 

wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 

 

1.6 Określenia podstawowe 

Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle 

umieszczony na konstrukcji wsporczej.  

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 

podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji 
DM-00.00.00 "Wymagania ogólne" punkt 2. 

 

2.2. Dopuszczenie do stosowania 

Producent znaków drogowych powinien posiadać dla swojego wyrobu aprobatę i/lub rekomendację 

techniczną, certyfikat zgodności nadany mu przez uprawnioną jednostkę certyfikującą, znak budowlany ,,B" i 

wystawioną przez siebie deklarację zgodności, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury [26]. Folie 

odblaskowe stosowane na lica znaków drogowych powinny posiadać aprobatę i/lub rekomendację techniczną 

wydaną przez uprawnioną jednostkę oraz deklaracje zgodności wystawioną przez producenta. Słupki, blachy i 

inne elementy konstrukcyjne powinny mieć deklaracje zgodności z odpowiednimi normami.  

 

W załączniku nr l do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach [25], podano szczegółowe informacje odnośnie wymagań dla znaków 

pionowych. 
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2.3.  Konstrukcje wsporcze 

 

2.3.1.  Ogólne charakterystyki konstrukcji 

Konstrukcje wsporcze znaków pionowych należy wykonać uwzględniając wymagania postawione w PN-EN 

128991:2005[16] i SST.  

 

Konstrukcje wsporcze do znaków i tablic należy zaprojektować i wykonać w sposób gwarantujący stabilne i 

prawidłowe ustawienie w pasie drogowym. Parametry techniczne konstrukcji uzależnione są od powierzchni 

montowanych znaków i tablic oraz od ilości i sposobu ich usytuowania w terenie. W miejscach wskazanych 

przez projektanta inżynierii ruchu, gdzie występuje szczególne niebezpieczeństwo bezpośredniej kolizji z 

konstrukcją wsporczą, usytuowanie i jej dobór wymagają oddzielnych rozwiązań projektowych spełniających 

warunek bezpieczeństwa dla użytkowników dróg. W takich przypadkach należy stosować konstrukcje 

zabezpieczające bierne bezpieczeństwo kategorii HE, zgodne z PN-EN 12767:2003 [15]. 

 

Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania projektów konstrukcji 

wsporczych znaków pionowych oraz bramownic, w dostosowaniu do szczegółowych warunków panujących w 

miejscu usytuowania znaków. 

 

Wyróżnia się trzy kategorie biernego bezpieczeństwa dla konstrukcji wsporczych: 

 pochłaniająca energię w wysokim stopniu (HE), 

 pochłaniająca energię w niskim stopniu (LE), 

 nie pochłaniająca energii (NE). 

 

2.3.2.  Rury 

Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74200:1998, [22], PN-84/H 74220 [3] lub innej normy 

zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru. Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna 

wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, zwalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, 

pojedyncze rysy wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek 

wymiarowych. 

 

Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury. 

 

Pożądane jest, aby rury były dostarczane o długościach: 

 dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką:t 10 mm, 

 wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m z naddatkiem 5 mm na 

każde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej, jak dla długości dokładnych. 

 

Rury powinny być proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczać 1,5 mm na l m 

długości rury. Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez PN-H84023.07 [5], lub 

inne normy. Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie w opakowaniu 

uzgodnionym z Zamawiającym. Rury powinny być cechowane indywidualnie lub na przywieszkach 

metalowych. 

 

2.3.3.  Kształtowniki 

Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-91/H-93010 [23]. Powierzchnia kształtownika powinna 

być charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad jak widoczne łuski, pęknięcia, zwalcowania i 

naderwania. Dopuszczalne są usunięte wady przez szlifowanie lub dłutowanie z tym, że obrobiona 

powierzchnia powinna mieć łagodne wycięcia i zaokrąglone brzegi, a grubość kształtownika nie może 

zmniejszyć się poza dopuszczalną dolną odchyłkę wymiarową dla kształtownika. 

 

Kształtowniki powinny być obcięte prostopadle do osi wzdłużnej kształtownika. Powierzchnia końców 

kształtownika nie powinna wykazywać rzadzizn, rozwarstwień, pęknięć i śladów jamy skurczowej widocznych 

nie uzbrojonym okiem. Kształtowniki powinny być ze stali St3W lub St4W oraz mieć własności mechaniczne 

według aktualnej normy uzgodnionej pomiędzy Zamawiającym i wytwórcą. 

 

2.3.4.  Powłoki metalizacyjne cynkowe 

W przypadku zastosowania powłoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona 

spełniać wymagania PN EN ISO 1461:2000 [12] i PN-EN 10240:2001 [12a]. Minimalna grubość powłoki 

cynkowej powinna wynosić 60 JlID. Powierzchnia powłoki powinna być ciągła i jednorodna pod względem 

ziarnistości. Nie może ona wykazywać widocznych wad jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie powłoki 

od podłoża. 

 

2.3.5.  Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcję wsporczą 

Producent lub dostawca każdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znaków umieszczanych na innych 

obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad drogą, kładki dla pieszych, słupy latarń itp.), także elementów 
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służących do zamocowania znaków na tym obiekcie lub konstrukcji, obowiązany jest do wydania gwarancji na 

okres trwałości znaku uzgodniony z odbiorcą. Przedmiotem gwarancji są właściwości techniczne konstrukcji 

wsporczej lub elementów mocujących oraz trwałość zabezpieczenia przeciwkorozyjnego. 

 

 

2.4.  Tarcza znaku 

W przypadku słupków znaków pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych o standardowych 

wymiarach oraz w przypadku elementów, służących do zamocowania znaków do innych obiektów lub 

konstrukcji - gwarancja może być wydana dla partii dostawy.  

 

2.4.1.  Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne 

Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a także sposób wykończenia 

znaku, muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła, zmian temperatury, wpływy 

atmosferyczne i występujące w normalnych warunkach oddziaływania chemiczne (w tym korozję 

elektrochemiczną) - przez cały czas trwałości znaku, określony przez wytwórcę lub dostawcę. 

 

2.4.2.  Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku 

Trwałość znaku powinna być co najmniej równa trwałości zastosowanej folii. Minimalne okresy gwarancyjne 

powinny wynosić dla znaków z folią typu l - 7 lat, z folią typu 2 - 10 lat, z folią pryzmatyczną - 12 lat 

 

Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić, uzgodnioną z odbiorcą, trwałość znaku 

oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a także udostępnić na życzenie odbiorcy: 

a) instrukcję montażu znaku, 

b) dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku, 

c) instrukcję utrzymania znaku. 

 

2.4.3.  Materiały do wykonania tarczy znaku 

Tarcza znaku powinna być wykonana z : 

 blachy ocynkowanej ogniowo o grubości min. 1,2S mm wg PN-EN 10327:200S(U) [14] 

 lub PN-EN 10292:2003/Al:2004/Al:200S(U) [13],  

 blachy aluminiowej o grubości min. I,S m wg PN-EN 48S-4:1997 [10],  

 innych materiałów, np. tworzyw syntetycznych, pod warunkiem uzyskania przez producenta aprobaty 

i/lub rekomendacji technicznej. 

 

Tarcza tablicy o powierzchni> l m2 powinna być wykonana z : 

 blachy ocynkowanej ogniowo o grubości min. 1,S mm wg PN-EN 10327:200S (U) [14] lub PN-EN 

10292:2003/ A1:2004/Al:200S(U) [13] lub z 

 blachy aluminiowej o grubości min. 2 mm wg PN-EN 48S-4:1997 [10]. 

 

Grubość warstwy powłoki cynkowej na biasze stalowej ocynkowanej ogniowo nie 

może być mniejsza niż 28 /lIIl (200 g Znlm2). 

 

Znaki i tablice powinny spełniać następujące wymagania podane w tablicy l. 

 

Przyjęto zgodnie z tablicą l, że przy sile naporu wiatru równej 0,6 kN (klasa WL2), chwilowe odkształcenie 

zginające, zarówno znak, jak i samą tarczę znaku nie może być większe niż 25 mm/m (klasa TDB4). 

 

 

Tablica l .Wymagania dla znaków i tarcz znaków drogowych 

 

Parametr Jednostka Wymaganie 
Klasa wg  

PN-EN 12899-1: 2005 

Wytrzymałość na obciążenie siłą 

naporu wiatru 
kNm-2 ≥ 0,60 WL2 

Wytrzymałość na obciążenie skupione kN ≥ 0,50 PL2 

Chwilowe odkształcenie zginające mm/m ≤ 25 TDB4 

Chwilowe odkształcenie skrętne Stopień. m 

≤  0,02 

≤ 0,11 

≤ 0,57 

≤ 1,15 

TDT1 

TDT3 

TDT5 

TDT6* 

Odkształcenie trwałe 
mm/m lub 

stopień. m 

20 % odkształcenia 

chwilowego 
- 

Rodzaj krawędzi znaku - 
Zabezpieczona, krawędź 

tłoczona, zaginana, 
E2 
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prasowana lub 

zabezpieczona profilem 

krawędziowym 

Przewiercanie lica znaku - 

Lico znaku nie może być 

przewiercone z żadnego 

powodu 

P3 

*  klasę TDT3 stosuje się dla tablic na 2 lub więcej podporach, klasę TDT 5 dla tablic na jednej podporze, 

klasę TDT1 dla tablic na konstrukcjach wysięgnikowych tablic na konstrukcjach bramowych, klasę 

TDT6 dla 

 

2.4.4.  Warunki wykonania tarczy znaku 

Tarcze znaków powinny spełniać także następujące wymagania: 

 krawędzie tarczy znaku powinny być usztywnione na całym obwodzie poprzez ich podwójne gięcie o 

promieniu gięcia nie większym niż 10 mm włącznie z narożnikami lub przez zamocowanie 

odpowiedniego profilu na całym obwodzie znaku, 

 powierzchnia czołowa tarczy znaku powinna być równa - bez wgięć, pofałdowań i otworów 

montażowych. Dopuszczalna nierówność wynosi 1 mm/m 

 - podwójna gięta krawędź lub przymocowane do tylnej powierzchni profile montażowe powinny 

usztywnić tarczę znaku w taki sposób, aby wymagania podane w tablicy l były spełnione a zarazem 

stanowiły element konstrukcyjny do montażu do konstrukcji wsporczej. Dopuszcza się maksymalne 

odkształcenie trwałe do 20 % odkształcenia odpowiedniej klasy na zginanie i skręcanie, 

 tylna powierzchnia tarczy powinna być zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi 

powłokami chemicznymi oraz powłoką lakierniczą o grubości min. 60 ~m z proszkowych farb 

poliestrowych ciemnoszarych matowych lub półmatowych w kolorze RAL 7037; badania należy 

wykonywać zgodnie z PN-88/C-81523 [4] oraz PN76/C-8l521 [l] w zakresie odporności na działanie 

mgły solnej oraz wody. Tarcze znaków i tablic o powierzchni> l m2 powinny spełniać dodatkowo 

następujące wymagania: 

 narożniki znaku i tablicy powinny być zaokrąglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami 

określonymi w załączniku nI l do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. [25] 

nie mniejszym jednak niż 30 mm, gdy wielkości tego promienia nie wskazano, 

 łączenie poszczególnych segmentów tarczy (dla znaków wielkogabarytowych) wzdłuż poziomej lub 

pionowej krawędzi powinno być wykonane w taki sposób, aby nie występowały przesunięcia i 

prześwity w miejscach ich łączenia. 

 

 

2.5.  Znaki odblaskowe 

 

2.5.1.  Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej 

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się przez naklejenie na tarczę znaku lica wykonanego z samoprzylepnej, 

aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej. Znaki drogowe klasy A, B, C, D, E, F, G, T i urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego klasy U nie odblaskowe, nie są dopuszczone do stosowania na drogach 

publicznych. 

 

Folia odblaskowa (odbijająca powrotnie) powinna spełniać wymagania określone 

w aprobacie technicznej. 

 

Lico znaku powinno być wykonane z: 

 samoprzylepnej folii odblaskowej o właściwościach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu 2 

(folia z kulkami szklanymi lub pryzmatyczna) potwierdzonych uzyskanymi aprobatami i/lub 

rekomendacjami technicznymi, 

 do nanoszenia barw innych niż biała można. stosować: farby transparentne do sitodruku, zalecane 

przez producenta danej folii, transparentne folie ploterowe posiadające aprobaty i/lub rekomendacje 

techniczne, 

 dopuszcza się wycinanie kształtów z folii 2 typu pod warunkiem zabezpieczenia ich krawędzi 

lakierem zalecanym przez producenta folii, - nie dopuszcza się stosowania folii o okresie trwałości 

poniżej 7 lat do znaków stałych, - folie o 2-letnim i 3-letnim okresie trwałości mogą być 

wykorzystywane do znaków tymczasowych stosowanych do oznakowania robót drogowych, pod 

warunkiem posiadania aprobaty i/lub rekomendacji technicznej i zachowania zgodności z 

załącznikiem nr l do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach [25]. 
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Minimalna początkowa wartość współczynnika odblasku R'(cd.lx-1m-2 ) znaków odblaskowych, zmierzona 

zgodnie z procedurą zawartą w ClE No.54 [29], używając standardowego iluminanta A, powinna spełniać 

odpowiednio wymagania podane w tablicy 2. 

 

Współczynnik odblasku R' dla wszystkich kolorów drukowanych, z wyjątkiem białego, nie powinien być 

mniejszy niż 70 % wartości podanych w tablicy 2 dla znaków z folią typu 1 lub typu 2, zgodnie z publikacją 

ClE No 39.2 [28]. Folie odblaskowe pryzmatyczne (typ 3) powinny spełniać minimalne wymagania dla folii 

typu 2 lub zwiększone wymagania postawione w aprobacie technicznej dla danej folii. W przypadku 

oświetlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiaru w geometrii 45/0 współrzędne chromatyczności i 

współczynnik luminancji β powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicach 2 i 3. 

 

Tablica 2. Wymagania dla współczynnika luminancji β i współrzędnych chromatyczności x, y oraz 

współczynnika odblasku R' 

 

Lp. Właściwości Jednostki Wymagania: 

1 Współczynnik odblasku R' (kąt 

oświetlenia 5°, kąt obserwacji 

0,33°) dla folii: 

- białej 

- żółtej 

- czerwonej 

- zielonej 

- niebieskiej 

- brązowej 

- pomarańczowej 

- szarej 

cdlm2lx 

typ 1 

 

 

≥ 50 

≥ 35 

≥ 10 

≥ 7 

≥ 2 

≥ 0,6 

≥ 20 

≥ 30 

typ 2 

 

 

≥ 180 

≥ 120 

≥ 45 

≥ 21 

≥ 14 

≥ 8 

≥ 65 

≥ 90 

2 Współczynnik luminancji 13 i 

współrzędne chromatyczności x, 

y *) dla folii: 

- białej 

- żółtej 

- czerwonej 

- zielonej 

- niebieskiej 

- brązowej 

- pomarańczowej 

- szarej 

- 

typ 1 

 

 

β ≥ 0,35 

β ≥ 0,27 

β ≥ 0,05 

β ≥ 0,04 

β ≥  0,01 

0,09 ≥ β ≥ 0,03 

β ≥ 0,17 

0,18 ≥ β ≥ 0,12 

typ 2 

 

 

β ≥  0,27 

β ≥ 0,16 

β ≥ 0,03 

β ≥ 0,03 

β ≥ 0,01 

0,09≥ β ≥ 0,03 

β ≥ 0,14 

0,18 ≥β ≥  0,12 

*) współrzędne chromatyczności x, y w polu barw według tablicy 3 
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Tablica 3. Współrzędne punktów narożnych wyznaczających pola barw 

Barwa folii 

Współrzędne chromatyczności punktów narożnych wyznaczających pole 

barwy (źródło światła D65, geometria pomiaru 45/0 °) 

1 2 3 4 

Biała 
x 0,355 0,305 0,285 0,335 

Y 0,355 0,305 0,325 0,375 

Żółta typ 1 folii 
x 0,522 0,470 0,427 0,465 

Y 0,477 0,440 0,483 0,534 

Żółta typ 2 folii 
x 0,545 0,487 0,427 0,465 

v 0,454 0,423 0,483 0,534 

Czerwona 
x 0,735 0,674 0,569 .0,655 

y 0,265 0,236 0,341 0,345 

Niebieska 
x 0,078 0,150 0,210 0,137 

v 0,171 0,220 0,160. 0,038 

Zielona 
x 0,007 0,248 0,177 0,026 

v 0,703 0,409 0,362 0,399 

Brązowa 
x 0,455 0,523 0,479 0,558 

y 0,397 0,429 0,373 0,394 

Pomarańczowa 
x 0,610 0,535 0,506 0,570 

y 0,390 0,375 0,404 0,429 

Szara 
x 0,350 0,300 0,285 0,335 

x 0,360 0,310 0,325 0,375 

 

 

2.5.2.  Wymagania jakościowe 

 

Powierzchnia licowa znaku powinna być równa, gładka, bez rozwarstwień, pęcherzy i odklejeń na 

krawędziach. Na powierzchni mogą występować w obrębie jednego pola Średnio nie więcej niż 0,7 błędów na 

powierzchni (kurz, pęcherze) o wielkości najwyżej 1 mm. Rysy nie mają prawa wystąpić. Sposób połączenia 

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

Dokładność rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku, które mogą powstać przy nanoszeniu 

farby na odblaskową powierzchnię znaku, nie były większe niż podane w p~ 2.6.3. 

 

Lica znaków wykonane drukiem sitowym powinny być wolne od smug i cieni. Krawędzie lica znaku z folii 

typu 2 i folii pryzmatycznej powinny być odpowiednio zabezpieczone np. przez lakierowanie lub ramą z 

profilu ceowego. Powłoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnej stronie znaku powinna być równa, gładka 

bez smug i zacieków. Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej. 

 

2.5.3  Tolerancje wymiarowe znaków drogowych  

 

2.5.3.1  Tolerancje wymiarowe dla grubości blach 

Sprawdzenie śrubą mikrometryczną: 

 dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 - 1,5 mm wynosi – 0,14 mm, 

 dla blach aluminiowych o gr. 1,5 - 2,0 mm wynosi – 0,10 mm. 

 

2.5.3.2  Tolerancje wymiarowe dla grubości powłok malarskich 

Dla powłoki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubości 60 μm wynosi  

±15 nm. Sprawdzenie wg PN-EN ISO 2808:2000 [22]. 

 

2.5.3.3  Tolerancje wymiarowe dla płaskości powierzchni 

Odchylenia od poziomu nie mogą wynieść więcej niż 0,2 %, wyjątkowo do 0,5 %. Sprawdzenie 

szczelinomierzem. 

 

2.5.3.4  Tolerancje wymiarowe dla tarcz znaków 

Sprawdzenie przymiarem liniowym: 

 wymiary dla tarcz znaków o powierzchni < 1m2 podane w opisach szczeg6lowych załącznika nr l [25] są 

należy powiększyć o 10 mm i wykonać w tolerancji wymiarowej ± 5 mm, 

 wymiary dla tarcz znaków i tablic o powierzchni> 1m2 podane w opisach szczeg6lowych załącznika nr l 

[25] oraz wymiary wynikowe dla tablic grupy E należy powiększyć o 15 mm i wykonać w tolerancji 

wymiarowej ± 10 mm. 
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2.5.3.5  Tolerancje wymiarowe dla lica znaku 

Sprawdzone przymiarem liniowym: 

 tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym wynoszą ± 1,5 mm,  

 tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metodą wyklejania wynoszą ± 2 mm,  

 kontury rysunku znaku (obwódka i symbol) muszą być równe z dokładnością w każdym kierunku do 1,0 

mm 

 

W znakach nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie może występować 

więcej niż 0,7 lokalnych usterek (załamania, pęcherzyki) o wymiarach nie większych niż 1 mm w każdym 

kierunku. Niedopuszcza1ne jest występowanie jakichkolwiek zarysowań powierzchni znaku. Na znakach w 

okresie gwarancji, na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza się do 2 

usterek jak wyżej, o wymiarach nie większych niż 1 mm w każdym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza 

się do 3 zarysowań o szerokości nie większej niż 0,8 mm i całkowitej długości nie większej niż 10 cm. Na 

całkowitej długości znaku dopuszcza się nie więcej niż 5 rys szerokości nie większej niż 0,8 mm i długości 

przekraczającej 10 cm - pod warunkiem, że zarysowania te nie zniekształcają treści znaku. 

 

Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza się również lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie 

przekraczającej 6 mm2 każde - w liczbie nie większej niż pięć na powierzchni znaku małego lub średniego, 

oraz o powierzchni nie przekraczającej 8 mm2 każde - w liczbie nie większej niż 8 na każdym z fragmentów 

powierzchni znaku dużego lub wielkiego (włączając znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm. 

Uszkodzenia folii nie mogą zniekształcać treści znaku - w przypadku występowania takiego zniekształcenia 

znak musi być bezzwłocznie wymieniony.  

 

W znakach nowych niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek rys, sięgających przez warstwę folii do 

powierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, 

że występujące w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekroczą wielkości określonych poniżej. W znakach 

eksploatowanych dopuszczalne jest występowanie co najwyżej dwóch lokalnych ognisk korozji o wymiarach 

nie przekraczających 2,0 mm w każdym kierunku na powierzchni każdego z fragmentów znaku o wymiarach 4 

x 4 cm. W znakach nowych oraz w znakach znajdujących się w okresie wymaganej gwarancji żadna korozja 

tarczy znaku nie może występować. Wymagana jest taka wytrzymałość połączenia folii odblaskowej z tarczą 

znaku, by po zgięciu tarczy o 90° przy promieniu łuku zgięcia do 10 mm w żadnym miejscu nie uległo ono 

zniszczeniu. 

 

2.5.4  Obowiązujący system oceny zgodności 

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust 1 oraz art. 8, ust I ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych [30] 

wyrób, który posiada aprobatę i/lub rekomendację techniczną może być wprowadzony do obrotu i stosowania 

przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i 

przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z aprobatą i/lub 

rekomendacją techniczną i oznakował wyrób budowlany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Inftastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. [26] oceny zgodności wyrobu z aprobatą 

i/lub rekomendacją techniczną dokonuje producent, stosując system 1. 

 

2.6. Oznakowanie aktywne 

Należy stosować oznakowanie aktywne posiadające wszelkie niezbędne dopuszczenia i certyfikaty o 

stosowania w budownictwie drogowym. Ostateczny wybór rodzaju stosowanego oznakowania aktywnego 

dokona Inwestor na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę Propozycji. 

 

2.7.  Materiały do montażu znaków 

Wszystkie łączniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą elementów konstrukcji wsporczych 

znaków jak śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, 

rozwarstwień i wypukłych karbów. Łączniki mogą być dostarczane w pudełkach tekturowych, pojemnikach 

blaszanych lub paletach, w zależności od ich wielkości. Łączniki powinny być ocynkowane ogniowo lub 

wykonane z materiałów odpornych na korozję w czasie nie krótszym niż tarcza znaku i konstrukcja wsporcza. 

 

2.8.  Przechowywanie i składowanie materiałów 

Prefabrykaty betonowe powinny być składowane na wyrównanym, utwardzonym, odwodnionym podłożu. 

Prefabrykaty należy układać na podkładach z zachowaniem  prześwitu minimum 10 cm między podłożem a 

prefabrykatem. Znaki powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów 

działających korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniami. 
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3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 0.0. „Wymagania ogólne"  

 

3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego 

Roboty związane z wykonaniem i ustawieniem oznakowania pionowego mogą być wykonane przy użyciu 

dowolnego sprzętu mechanicznego, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

 

Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

 koparek kołowych lub koparek gąsienicowych, 

 żurawi samochodowych o udźwigu do 4 t, 

 sprzętu spawalniczego, itp. 

 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 0.0. „Wymagania ogólne"  

 

4.2. Transport materiałów do pionowego oznakowania dróg 

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukcji wsporczych znaków, powinny być przewożone 

środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie 

prefabrykatów na środkach transportu powinno być symetryczne. 

 

Wykonawca zapewni wszelkie warunki techniczne jak odpowiednie opakowanie i zabezpieczenie znaków i 

tablic przed powstaniem jakichkolwiek uszkodzeń w trakcie transportu. W szczególności warunki transportu 

uniemożliwią przesuwanie się przewożonych znaków i tablic, ich wzajemne obcieranie i uderzanie. 

 

Znaki drogowe należy na okres transportu odpowiednio zabezpieczyć, tak aby nie ulegały przemieszczaniu i w 

sposób nie uszkodzony dotarły do odbiorcy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST 0.0. „Wymagania ogólne" 

 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć: 

 lokalizację znaku, tj. jego pikietaż oraz odległość od krawędzi jezdni, krawędzi pobocza umocnionego 

lub pasa awaryjnego postoju, 

 wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. 

Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki sposób, aby w czasie trwania i 

odbioru robót istniała możliwość sprawdzenia lokalizacji znaków. Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku 

powinny być zgodne z Rysunkami oraz wymaganiami podanymi w „Instrukcji o znakach drogowych 

pionowych”. 

 

5.2. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków 

Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien być dostosowany do głębokości 

wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzętu. Wymiary wykopu powinny być zgodne z Rysunkami lub 

wskazaniami Inspektora Nadzoru. Wykopy fundamentowe powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich 

zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania w nich robót fundamentowych. 
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5.3 Prefabrykaty betonowe 

Dno wykopu przed ułożeniem prefabrykatu należy wyrównać i zagęścić. Wolne przestrzenie między ścianami 

gruntu i prefabrykatem należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. klińcem i dokładnie zagęścić ubijakami 

ręcznymi. Jeżeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to górna powierzchnia prefabrykatu powinna być 

równa z powierzchnią pobocza lub być wyniesiona nad tę powierzchnię nie więcej niż 0,03 m. 

 

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego 

Konstrukcje wsporcze znaków - słupki, słupy, wysięgniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, 

powinny być wykonane zgodnie z Rysunkami i Specyfikacją. 

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku: 

 odchyłka od pionu, nie więcej niż  1 %, 

 odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż  2 cm, 

 odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni, krawędzi umocnionego pobocza lub pasa 

awaryjnego postoju, nie więcej niż  5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległości umieszczenia 

znaku zgodnie z Instrukcją o znakach drogowych pionowych. 

 

5.5. Trwałość wykonania znaku pionowego 

Znak drogowy pionowy musi być wykonany w sposób trwały, zapewniający pełną czytelność przedstawionego 

na nim symbolu lub napisu w całym okresie jego użytkowania, przy czym wpływy zewnętrzne działające na 

znak, nie mogą powodować zniekształcenia treści znaku. 

 
 

5.6. Tabliczka znamionowa znaku 

Każdy wykonany znak drogowy musi mieć tabliczkę znamionową z: 

a) numer i datę normy tj. PN-EN 12899-1:2005 [16], 

b) klasy istotnych właściwości wyrobu, 

c) miesiąc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji, 

d) nazwą, znak handlowy i inne oznaczeniem umożliwiające identyfikację wytwórcy lub dostawcy, 

e) znak budowlany „B”, 

f) numer aprobaty i/lub rekomendacji technicznej IBDiM, 

g) numer certyfikatu zgodności i numer jednostki certyfikującej. 

Oznakowania powinny być wykonane w sposób trwały i wyraźny, czytelny z normalnej odległości widzenia, a 

całkowita powierzchnia naklejki nie była większa niż 30 cm2 . Czytelność i trwałość cechy na tylnej stronie 

tarczy znaku nie powinna być niższa od wymaganej trwałości znaku. Naklejkę należy wykonać z folii 

nieodblaskowej. 

 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji ST 0.0.  "Wymagania Ogólne". 

 

6.2. Badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych 

Wykonawca powinien przeprowadzić badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych „na 

mokro”. Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, 

Inspektor Nadzoru może zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót. 

 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót 

 

6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót. 

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z aprobatą i/lub rekomendacją techniczną i z deklaracją zgodności 

wydaną przez producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 

Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z ustaleniami tablicy 4. 

 

Tablica 4. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych przez 

producentów 
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Rodzaj badań Liczba badań Opis badań 
Ocena wyników 

badań 

Sprawdzenie 
powierzchni 

Od 5 do 10 badań 
z wybranych 

losowo elementów 
w każdej 

dostarczonej partii 
wyrobów liczącej 

do 1000 
elementów 

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

Wyniki badań 
powinny być 

zgodne z 
wymaganiami 

punku 2 

Sprawdzenie 
wymiarów 

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

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

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 

W czasie wykonywania robót należy sprawdzać: 

 zgodność wykonania znaków pionowych z Rysunkami (lokalizacja, wymiary, wysokość 

zamocowania znaków), 

 zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5, 

 prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3, 

 poprawność wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 5.3, 

 poprawność ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4. 

 zgodność i grubość blachy ze ST, 
 

7.  OBMIAR ROBÓT  

 

Ogólne warunki dotyczące obmiaru robót podane są w rozdziale DM-00.00.00 „Wymagania Ogólne” punkt 7.  

 

Jednostką obmiaru jest: 

 

 oznakowania na czas budowy.  

 

8.  ODBIÓR ROBÓT  

 

Ogólne warunki dotyczące odbioru robót podane są w ST-0.0. „Wymagania Ogólne”  

 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 

 

Odbiór robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru częściowego dla każdego etapu 

wykonania robót. Odbiór ostateczny powinien być dokonany po całkowitym zakończeniu robót. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 

Ogólne warunki dotyczące podstawy płatności podane są w rozdziale ST-00 „Wymagania Ogólne”.  

 

Cena wykonanego oznakowania pionowego obejmuje:  

 prace pomiarowe,  

 roboty przygotowawcze, 

 zakup i dostarczenie materiałów, 

 wykonanie oznakowania na czas budowy, 

 inne niezbędne czynności związane bezpośrednio z wykonaniem oznakowania pionowego.. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

1. PN-76/C-81521  Wyroby lakierowane - badanie odporności powłoki lakierowanej na 
działanie wody oraz oznaczanie nasiąkliwości 

2. PN-83/B-03010  Ściany oporowe - Obliczenia statyczne i projektowanie  
3. PN-84/H-74220  Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 

zastosowania 
4. PN-88/C-81523  Wyroby lakierowane - Oznaczanie odporności powłoki na działanie 

mgły solnej 
5. PN-89/H-84023.07  Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki  
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6. PN-B-032 15: 1998  Konstrukcje stalowe - Połączenia z fundamentami Projektowanie i 
wykonanie 

7. PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
8. PN-EN 40-5:2004 Słupy oświetleniowe. Część 5. Słupy oświetleniowe stalowe. 

Wymagania 
9. PN-EN 206-1 :2003  Beton Część l: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
10. PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminium - Blachy, taśmy i płyty. Tolerancje kształtu 

i wymiarów wyrobów walcowanych na zimno 
11. PN-EN ISO 1461:2000 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową 

(cynkowanie jednostkowe) - Wymaganie i badanie 
12. PN-EN 10240:2001 Wewnętrzne i/lub zewnętrzne powłoki ochronne rur stalowych. 

Wymagania dotyczące powłok wykonanych przez cynkowanie ogniowe 
w ocynkowniach zautomatyzowanych 

13. PN-EN 10292:2003/ Taśmy i blachy ze stali o podwyższonej granicy plastyczności powlekane Al 

:2004/ A l :2005(U)  ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki  

  techniczne dostawy 

14. PN-EN 10327:2005(U) Taśmy i blachy ze stali niskowęglowych powlekane ogniowo w sposób 
ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 

15. PN-EN 12767:2003 Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń 
drogowych. Wymagania i metody badań 

16. PN-EN 12899-1:2005 Stałe, pionowe znaki drogowe - Część l: Znaki stałe 
17. prEN 12899-5  Stałe, pionowe znaki drogowe - Część 5 Badanie wstępne typu 
18. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 
19. PN-EN 60598-1: 1990 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania 
20. PN-EN 60598-2:2003(U) Oprawy oświetleniowe - Wymagania szczegółowe Oprawy 

oświetleniowe drogowe 
21. PN-H-74200: 1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane 
22. PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery - oznaczanie grubości powłoki 
23. PN-91/H-9301O Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 
24. PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
25. Załączniki nr l i 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, 
poz. 2181) 

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

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

28. ClE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colors for visual signaling (Zalecenia dla 
barw powierzchniowych sygnalizacji wizualnej) 

29. ClE No. 54 Retroreflection definition and measurement (powierzchniowy współczynnik 
odblasku definicja i pomiary) 

30. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881) 
31 Stałe odblaskowe znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zalecenia 

IBDiM do udzielania aprobat technicznych nr Z/2005-03-009 
 


