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1. DM.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania odbioru robót wzmocnienia 
dźwigarów i naprawy podpór obiektu mostowego o JNI 30000221 w ciągu drogi powiatowej nr 1613 
o relacji Prudnik – Śmicz w ul. nyskiej w m. Prudnik w km drogi 0+595. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych STWiORB 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych ogólnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczególnych 
asortymentów robót drogowych i mostowych. W przypadku braku ogólnych specyfikacji technicznych 
wydanych przez GDDP dla danego asortymentu robót, ustalenia dotyczą również dla STWiORB 
sporządzanych indywidualnie. 

1.4. Określenia podstawowe 

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

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-
użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt 
mostowy, korpus ziemny, węzeł). 
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych. 

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

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 
wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
1.4.5. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po 
jego zakończeniu. 

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

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji drogowej 
i ruchu pieszego. 

1.4.8. Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

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

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

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

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
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1.4.13. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na podporach 
mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych. 

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 
rowów. 
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 

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

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

1.4.18. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 
1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu 
pieszego. 

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

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

lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 

istniejącej nawierzchni. 
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 

Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 

nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 

zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może 
zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

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

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

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

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

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

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

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim 
drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren 
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 
uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
1.4.26. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia 
urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do 
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.27. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 
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1.4.28. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod 
nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania 
nawierzchni. 

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

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

1.4.31. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 
całkowita modernizacją istniejącego połączenia. 

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

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp. 

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, 
na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 

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

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

1.4.37. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.4.38. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła mostowego. 

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

1.4.40. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych 
rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem 
konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego. 

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

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

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

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

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

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

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

1.5.1.  Przekazanie terenu budowy 

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

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

projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 
− Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę we własnym zakresie w ramach ceny 

Kontraktowej: 
− Projekt organizacji i zasilania placu budowy, 
− Projekty zabezpieczeń ścian wykopów, rusztowań i deskowań, zabezpieczenia wód rzeki, wraz z 

wprowadzeniem i likwidacją, 
− Projekty zabezpieczenia sieci i urządzeń obcych wraz z wprowadzeniem i likwidacją, 
− Projekt czasowej organizacji ruchu wraz z wprowadzeniem i likwidacją oraz z uwzględnieniem 

przywrócenia stałej organizacji ruchu, 
− Projekty technologiczne, wszystkie niezbędne do wykonania zadania, w tym w szczególności: 
− Projekt technologiczno-materiałowy wzmocnienia matami kompozytowymi, 
− oraz wszystkie inne ujęte w STWiORB i dokumentacji projektowej, 
− Geodezyjna Dokumentacja Powykonawcza, 
− Dokumentacja paszportyzacyjna powykonawcza, 
− Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej 

przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i STWiORB na własny 
koszt w 4 egz. i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia, 

− Szczegółowy harmonogram robót, 
− Plan BIOZ, 
− Program Zapewnienia Jakości. 

1.5.3. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i STWiORB 

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

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

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

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

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym 

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

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

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

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

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

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpo żarowa 

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

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

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

1.5.8. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 

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

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

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

1.5.9. Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów 

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

1.5.10. Bezpiecze ństwo 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 kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

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

1.5.12. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 

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

1.5.13. Równowa żność norm i zbiorów przepisów prawnych 

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

1.5.14. Wykopaliska 

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

1.6. Zaplecze Zamawiaj ącego (o ile warunki kontraktu przewiduj ą realizacj ę) 

 Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, pomieszczenia biurowe, sprzęt, 
transport oraz inne urządzenia towarzyszące, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

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

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

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

2.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 

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

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

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

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

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

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 

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

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

gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 
c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 

Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

3. SPRZĘT 

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

4. TRANSPORT 

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

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

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jako ści  

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

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

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

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

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt 
w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu; 

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

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
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6.2. Zasady kontroli jako ści robót 

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

6.3. Pobieranie próbek 

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

6.4. Badania i pomiary 

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

6.5. Raporty z bada ń 

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

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

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

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

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

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

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 
i które spełniają wymogi STWiORB. 

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

6.8. Dokumenty budowy 

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

i harmonogramów robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
− uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu, 
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
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− 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, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 
 Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 

(2) Książka obmiarów 

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

(3) Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera/Kierownika projektu. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

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

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

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

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 

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

7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 

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

7.4. Wagi i zasady wa żenia 

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

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

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

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB, 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 zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

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

8.3. Odbiór cz ęściowy 

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

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

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

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

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

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

zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z STWiORB i ew. PZJ, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiORB i ew. 

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

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

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

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

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

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

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

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 STWiORB 
i w dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

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

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne DM.00.00.00 

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

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

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

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

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
(f) tymczasowe zabezpieczenie urządzeń obcych. 
 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

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

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 
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2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 
zmianami). 
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2. D.07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
oznakowania poziomego w ramach czasowej i stałej organizacji ruchu dla zadania wzmocnienia 
dźwigarów i naprawy podpór obiektu mostowego o JNI 30000221 w ciągu drogi powiatowej nr 1613 
o relacji Prudnik – Śmicz w ul. nyskiej w m. Prudnik w km drogi 0+595. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad 
prowadzenia Robót związanych z oznakowaniem poziomym dróg i obejmują malowanie: 

a)  znaków podłużnych, 
b)  znaków poprzecznych, 
c)  znaków uzupełniających. 
 
Czasowa organizacja ruchu 
Stała organizacja ruchu 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Oznakowanie poziome  - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii 
ciągłych lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz 
innych linii związanych z oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni. W zależności od 
rodzaju i sposobu zastosowania znaki poziome mogą mieć znaczenie prowadzące, 
segregujące, informujące, ostrzegawcze, zakazujące lub nakazujące. 

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

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

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

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

1.4.6. Materiały do poziomego znakowania dróg  - materiały zawierające rozpuszczalniki, wolne od 
rozpuszczalników lub punktowe elementy odblaskowe, które mogą zostać naniesione albo 
wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytłaczanie, rolowanie, klejenie itp. na 
nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyższonej. 
Materiały te powinny posiadać właściwości odblaskowe. 

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

1.4.8. Materiały do znakowania grubowarstwowego - materiały nakładane warstwą grubości od 0,9 
mm do 3,5 mm. Należą do nich masy termoplastyczne i masy chemoutwardzalne stosowane na 
zimno. Dla linii strukturalnych i profilowanych grubość linii może wynosić 5 mm. 
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1.4.9. Materiały prefabrykowane  - materiały, które łączy się z powierzchnią drogi przez klejenie, 
wtapianie, wbudowanie lub w inny sposób. Zalicza się do nich masy termoplastyczne w 
arkuszach do wtapiania oraz taśmy do oznakowań tymczasowych (żółte) i trwałych (białe). 

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

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

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

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

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

1.4.15. Powyższe i pozostałe określenia są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.5.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB 
DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Dokument dopuszczaj ący do stosowania materiałów 

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

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

Aprobaty techniczne wystawione przed czasem wejścia w życie rozporządzenia nie mogą być 
zmieniane lecz zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane. W tym przypadku do 
oznakowania wyrobu znakiem budowlanym B wystarcza deklaracja zgodności z aprobatą techniczną. 

Powyższe zasady należy stosować także do oznakowań tymczasowych wykonywanych 
materiałami o barwie żółtej. 

2.3. Badanie materiałów, których jako ść budzi w ątpliwo ść 

Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości jego lub Inżyniera, co do jakości, w celu stwierdzenia czy odpowiadają one wymaganiom 
określonym w aprobacie technicznej. Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowanemu 
laboratorium drogowemu. Badania powinny być wykonane zgodnie z PN-EN 1871:2003 lub 
Warunkami Technicznymi POD-97. 
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2.4. Oznakowanie opakowa ń 

Wykonawca powinien żądać od producenta, aby oznakowanie opakowań materiałów do 
poziomego znakowania dróg było wykonane zgodnie z PN-O-79252, a ponadto aby na każdym 
opakowaniu był umieszczony trwały napis zawierający: 

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

rozporządzenia Ministra Infrastruktury, 
- informację o szkodliwości i klasie zagrożenia pożarowego, 
- ewentualne wskazówki dla użytkowników. 

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

2.5. Przepisy okre ślające wymagania dla materiałów 

Podstawowe wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 2.6, a szczegółowe 
wymagania określone są w Warunkach technicznych POD-97. 

2.6. Wymagania wobec materiałów do poziomego oznako wania dróg 

2.6.1. Materiały do oznakowa ń cienkowarstwowych 

Materiałami do wykonywania oznakowania cienkowarstwowego powinny być farby nakładane 
warstwą grubości od 0,4 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny to być ciekłe produkty zawierające 
ciała stałe zdyspergowane w roztworze żywicy syntetycznej w rozpuszczalniku organicznym lub w 
wodzie, które mogą występować w układach jedno- lub wieloskładnikowych. 

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

Właściwości fizyczne poszczególnych materiałów do poziomego oznakowania 
cienkowarstwowego określają aprobaty techniczne.  

2.6.2. Materiały do oznakowa ń grubowarstwowych 

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

Masy chemoutwardzalne powinny być substancjami jedno-, dwu- lub trójskładnikowymi, 
mieszanymi ze sobą w proporcjach ustalonych przez producenta i nakładanymi na nawierzchnię z 
użyciem odpowiedniego sprzętu. Masy te powinny tworzyć powłokę, której spójność zapewnia 
jedynie reakcja chemiczna. 

Masy termoplastyczne powinny być substancjami nie zawierającymi rozpuszczalników, 
dostarczanymi w postaci bloków, granulek lub proszku. Przy stosowaniu powinny dać się 
podgrzewać do stopienia i aplikować ręcznie lub maszynowo. Masy te powinny tworzyć spójną 
warstwę przez ochłodzenie. 

Właściwości fizyczne materiałów do oznakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich 
elementów prefabrykowanych określają aprobaty techniczne. 

2.6.3. Zawarto ść składników lotnych w materiałach do znakowania cie nkowarstwowego 

Zawartość składników lotnych (rozpuszczalników organicznych) nie powinna przekraczać 25% 
(m/m) w postaci gotowej do aplikacji, w materiałach do znakowania cienkowarstwowego.  

Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. 
toluen, ksylen, etylobenzen) w ilości większej niż 8 % (m/m). Nie dopuszcza się stosowania 
materiałów zawierających benzen i rozpuszczalniki chlorowane. 

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

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

Kulki szklane powinny charakteryzować się współczynnikiem załamania powyżej 1,50, 
wykazywać odporność na wodę, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowy oraz zawierać nie 
więcej niż 20% kulek z defektami w przypadku kulek o maksymalnej średnicy poniżej 1 mm oraz 30 
% w przypadku kulek o maksymalnej średnicy równej i większej niż 1 mm. Krzywa uziarnienia 
powinna mieścić się w krzywych granicznych podanych w wymaganiach aprobaty technicznej wyrobu 
lub w certyfikacie CE. 

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

Wymagania i metody badań kulek szklanych podano w PN-EN 1423:2000. 
Właściwości kulek szklanych określają odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfikaty „CE”. 

2.6.5. Materiał uszorstniaj ący oznakowanie 

Materiał uszorstniający oznakowanie powinien składać się z naturalnego lub sztucznego 
twardego kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej 
szorstkości (właściwości antypoślizgowych).  

Materiał uszorstniający nie może zawierać więcej niż 1% cząstek mniejszych niż 90 µm. 
Potrzeba stosowania materiału uszorstniającego powinna być określona w STWiORB. Konieczność 
jego użycia zachodzi w przypadku potrzeby uzyskania wskaźnika szorstkości oznakowania  SRT ≥ 
50. 

Materiał uszorstniający (kruszywo przeciwpoślizgowe) oraz mieszanina kulek szklanych z 
materiałem uszorstniającym powinny odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej.  

2.6.6. Punktowe elementy odblaskowe 

Punktowym elementem odblaskowym powinna być naklejana, kotwiczona lub wbudowana w 
nawierzchnię płytka z materiału wytrzymującego przejazdy pojazdów samochodowych, zawierająca 
element odblaskowy umieszczony w ten sposób, aby zapewniał widzialność w nocy, a także w czasie 
opadów deszczu wg PN-EN 1463-1:2000. 

Odbłyśnik, będący częścią punktowego elementu odblaskowego może być: 
- szklany lub plastikowy w całości lub z dodatkową warstwą odbijającą znajdującą się na 

powierzchni nie wystawionej na zewnątrz i nie narażoną na przejeżdżanie pojazdów, 
- plastikowy z warstwą zabezpieczającą przed ścieraniem, który może mieć warstwę 

odbijającą tylko w miejscu nie wystawionym na ruch i w którym powierzchnie wystawione 
na ruch są zabezpieczone warstwami odpornymi na ścieranie. 

Profil punktowego elementu odblaskowego nie powinien mieć żadnych ostrych krawędzi od 
strony najeżdżanej przez pojazdy. Jeśli punktowy element odblaskowy jest wykonany z dwu lub 
więcej części, każda z nich powinna być usuwalna tylko za pomocą narzędzi polecanych przez 
producenta. Wysokość punktowego elementu nie może być większa od 25 mm. Barwa, w przypadku 
oznakowania trwałego, powinna być biała lub czerwona, a dla oznakowania czasowego – żółta 
zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury. 

Spośród punktowych elementów odblaskowych (PEO) stosowanych do oznakowań poziomych 
wyróżniają się PEO ze szklanym korpusem pełnym (odbłyśnik wielokierunkowy) lub zawierającym 
świecące diody LED i ewentualnie ogniwo słoneczne z baterią, tzw. aktywne PEO. Nie mieszczą się 
one w klasyfikacji PN-EN 1463-1:2001, choć spełniają tę samą funkcję co typowe punktowe elementy 
odblaskowe, tj. kierunkują pojazdy w nocy w czasie suchej i mokrej pogody. 

PEO szklane z pełnym korpusem mogą być stosowane do oznakowania rond kompaktowych ze 
względu na ich geometrię 360º.  

Właściwości i wymagania dotyczące punktowych elementów odblaskowych określone są w 
normie zharmonizowanej i odpowiednich  aprobatach technicznych. 

Wymagania wobec materiałów ze względu na ochronę warunków pracy i środowiska 
Materiały stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawierać substancji 

zagrażających zdrowiu ludzi i powodujących skażenie środowiska. 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
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Materiały do oznakowania cienko- i grubowarstwowego nawierzchni powinny zachować stałość 
swoich właściwości chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesięcy 
składowania w warunkach określonych przez producenta. 

Materiały do poziomego oznakowania dróg należy przechowywać w magazynach 
odpowiadających zaleceniom producenta, zwłaszcza zabezpieczających je od napromieniowania 
słonecznego, opadów i w temperaturze, dla: 

- farb wodorozcieńczalnych od 5ºC do 40ºC, 
- farb rozpuszczalnikowych od -5ºC do 25ºC, 
- pozostałych materiałów - poniżej 40ºC. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania poziomego 

Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania poziomego, w zależności od zakresu 
robót, powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu, zaakceptowanego 
przez Inżyniera: 

- szczotek mechanicznych (zaleca się stosowanie szczotek wyposażonych w urządzenia 
odpylające) oraz szczotek ręcznych, 

- frezarek, 
- sprężarek, 
- malowarek, 
- układarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych, 
- wyklejarek do taśm, 
- sprzętu do badań, określonego w STWiORB. 

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

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 

4.2. Przewóz materiałów do poziomego znakowania dró g 

Materiały do poziomego znakowania dróg należy przewozić w opakowaniach zapewniających 
szczelność, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych właściwości materiałów. Pojemniki 
powinny być oznakowane zgodnie z normą PN-O-79252. W przypadku  materiałów niebezpiecznych 
opakowania powinny być oznakowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia. 

Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne oraz farby i masy chemoutwardzalne należy 
transportować zgodnie z postanowieniami umowy międzynarodowej dla transportu drogowego 
materiałów palnych, klasy 3, oraz szczegółowymi zaleceniami zawartymi w karcie charakterystyki 
wyrobu sporządzonej przez producenta. Wyroby, wyżej wymienione, nie posiadające karty 
charakterystyki nie powinny być dopuszczone do transportu. 

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

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Nowe i odnowione nawierzchnie dróg przed otwarciem do ruchu muszą być oznakowane zgodnie z 
Dokumentacją Projektową.  
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5.2. Warunki atmosferyczne 

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

5.3. Jednorodno ść nawierzchni znakowanej 

Poprawność wykonania znakowania wymaga jednorodności nawierzchni znakowanej. 
Nierówności i/lub miejsca napraw cząstkowych nawierzchni, które nie wyróżniają się od starej 
nawierzchni i nie mają większego rozmiaru niż 15% powierzchni znakowanej, uznaje się za 
powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni niejednorodnych należy w STWiORB ustalić: rozmiary 
powierzchni niejednorodnej zgodnie z Systemem Oceny Stanu Nawierzchni (SOSN), odkształcenia 
nawierzchni (otwarte złącza podłużne, koleiny, spękania, przełomy, garby), wymagania wobec 
materiału do oznakowania nawierzchni i wymagania wobec Wykonawcy. 

5.4. Przygotowanie podło ża do wykonania znakowania 

Przed wykonaniem znakowania poziomego należy oczyścić powierzchnię nawierzchni 
malowanej z pyłu, kurzu, piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszczeń, przy użyciu sprzętu 
wymienionego w STWiORB i zaakceptowanego przez Inżyniera. 

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi być 
czysta i sucha. 

5.5. Przedznakowanie 

W celu dokładnego wykonania poziomego oznakowania drogi, można wykonać 
przedznakowanie, stosując się do ustaleń zawartych w dokumentacji projektowej, w załączniku nr 2 
do rozporządzenia Ministra Infrastruktury, STWiORB i wskazaniach Inżyniera. 

Do wykonania przedznakowania można stosować nietrwałą farbę, np. farbę silnie rozcieńczoną 
rozpuszczalnikiem. Zaleca się wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. 
Początek i koniec znakowania należy zaznaczyć małą kreską poprzeczną. 

W przypadku odnawiania oznakowania drogi, gdy stare oznakowanie jest wystarczająco 
czytelne i zgodne z Dokumentacją Projektową, można przedznakowania nie wykonywać. 

5.6. Wykonanie oznakowania drogi 

5.6.1. Dostarczenie materiałów i spełnienie zalece ń producenta materiałów 

Materiały do znakowania drogi, spełniające wymagania podane w punkcie 2, powinny być 
dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami 
STWiORB, producenta oraz wymaganiami znajdującymi się w aprobacie technicznej. 

5.6.2. Wykonanie oznakowania drogi materiałami cien kowarstwowymi 

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

Farbę do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania należy wymieszać w czasie 
od 2 do 4 minut do uzyskania pełnej jednorodności. Przed lub w czasie napełniania zbiornika 
malowarki zaleca się przecedzić farbę przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosować do malowania 
mechanicznego farby, w której osad na dnie opakowania nie daje się całkowicie wymieszać lub na jej 
powierzchni znajduje się kożuch. 

Farbę należy nakładać równomierną warstwą o grubości ustalonej w STWiORB, zachowując 
wymiary i ostrość krawędzi. Grubość nanoszonej warstwy zaleca się kontrolować przy pomocy 
grzebienia pomiarowego na płytce szklanej lub metalowej podkładanej na drodze malowarki. Ilość 
farby zużyta w czasie prac, określona przez średnie zużycie na metr kwadratowy nie może się różnić 
od ilości ustalonej, więcej niż o 20%. 

Wszystkie większe prace powinny być wykonane przy użyciu samojezdnych malowarek 
z automatycznym podziałem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiałem 
uszorstniającym. W przypadku mniejszych prac, wielkość, wydajność i jakość sprzętu należy 
dostosować do zakresu i rozmiaru prac. Decyzję dotyczącą rodzaju sprzętu i sposobu wykonania 
znakowania podejmuje Inżynier na wniosek Wykonawcy. 
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5.6.3. Wykonanie oznakowania drogi materiałami grub owarstwowymi 

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

Materiał znakujący należy nakładać równomierną warstwą o grubości (lub w ilości) ustalonej w 
STWiORB, zachowując wymiary i ostrość krawędzi. Grubość nanoszonej warstwy zaleca się 
kontrolować przy pomocy grzebienia pomiarowego na płytce metalowej, podkładanej na drodze 
malowarki. Ilość materiału zużyta w czasie prac, określona przez średnie zużycie na metr 
kwadratowy, nie może się różnić od ilości ustalonej, więcej niż o 20%. 

W przypadku mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych wszystkie większe prace (linie 
krawędziowe, segregacyjne na długich odcinkach dróg) powinny być wykonywane przy użyciu 
urządzeń samojezdnych z automatycznym podziałem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. 
materiałem uszorstniającym. W przypadku mniejszych prac, wielkość, wydajność i jakość sprzętu 
należy dostosować do ich zakresu i rozmiaru. Decyzję dotyczącą rodzaju sprzętu i sposobu 
wykonania znakowania podejmuje Inżynier na wniosek Wykonawcy. W przypadku znakowania 
nawierzchni betonowej należy przed aplikacją usunąć warstwę powierzchniową betonu metodą 
frezowania, śrutowania lub waterblasting, aby zlikwidować pozostałości mleczka cementowego i 
uszorstnić powierzchnię. Po usunięciu warstwy powierzchniowej betonu, należy powierzchnię 
znakowaną umyć wodą pod ciśnieniem oraz zagruntować środkiem wskazanym przez producenta 
masy (podkład, grunt, primer) w ilości przez niego podanej. 

5.6.4. Wykonanie oznakowania drogi punktowymi eleme ntami odblaskowymi 

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

Przy wykonywaniu oznakowania punktowymi elementami odblaskowymi należy zwracać 
szczególną uwagę na staranne mocowanie elementów do podłoża, od czego zależy trwałość 
wykonanego oznakowania. 

Nie wolno zmieniać ustalonego przez producenta rodzaju kleju z uwagi na możliwość uzyskania 
różnej jego przyczepności do nawierzchni i do materiałów, z których wykonano punktowe elementy 
odblaskowe. 

W przypadku znakowania nawierzchni betonowych należy zastosować podkład (primer) 
poprawiający przyczepność przyklejanych punktowych elementów odblaskowych do nawierzchni. 

5.7. Wykonanie oznakowania tymczasowego 

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

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

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

5.8. Usuwanie oznakowania poziomego 

W przypadku konieczności usunięcia istniejącego oznakowania poziomego, czynność tę należy 
wykonać jak najmniej uszkadzając nawierzchnię. 

Zaleca się wykonywać usuwanie oznakowania: 
- cienkowarstwowego, metodą: frezowania mechanicznego lub wodą pod wysokim 

ciśnieniem (waterblasting), piaskowania, śrutowania, trawienia, wypalania lub 
zamalowania, 

- grubowarstwowego, metodą piaskowania, kulkowania, frezowania, 
- punktowego, prostymi narzędziami mechanicznymi. 

Środki zastosowane do usunięcia oznakowania nie mogą wpływać ujemnie na przyczepność 
nowego oznakowania do podłoża, na jego szorstkość, trwałość oraz na właściwości podłoża. 

Usuwanie oznakowania na czas robót drogowych może być wykonane przez zamalowanie 
nietrwałą farbą barwy czarnej. 
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Materiały pozostałe po usunięciu oznakowania należy usunąć z drogi tak, aby nie 
zanieczyszczały środowiska, w miejsce zaakceptowane przez Inżyniera. 

5.9. Odnowa oznakowania poziomego 

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

Jako zasadę można przyjąć, że oznakowanie wykonane farbami akrylowymi, należy odnawiać 
także farbami akrylowymi, oznakowania grubowarstwowe wykonane masami termoplastycznymi – 
natryskiwanym cienką warstwą masy termoplastycznej lub farbą wodorozcieńczalną zalecaną przez 
producenta masy, oznakowania wykonane masami chemoutwardzalnymi – farbami 
chemoutwardzalnymi, natryskiwanymi masami chemoutwardzalnymi (sprayplast) lub odpowiednimi 
akrylowymi farbami rozpuszczalnikowymi. 

Ilość stosowanego do odnowienia materiału, należy dobrać w zależności od rodzaju i stanu 
oznakowania odnawianego, kierując się wskazówkami producenta materiału i zaleceniami Inżyniera. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
6. 

6.2. Badanie przygotowania podło ża i przedznakowania 

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi być całkowicie czysta i 
sucha. 

Przedznakowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5. 

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego 

6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego 

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

Badania wstępne, dla których określono pierwsze wymaganie, są wykonywane w celu kontroli 
przed odbiorem. Powinny być wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu. Kolejne badania 
kontrolne należy wykonywać po okresie, od 3 do 6 miesięcy po wykonaniu i przed upływem 1 roku, 
oraz po 2, 3 i 4 latach dla materiałów o trwałości dłuższej niż 1 rok.  

Barwa żółta dotyczy tylko oznakowań tymczasowych, które także powinny być kontrolowane. 
Inne barwy oznakowań niż biała i żółta należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w 
załączniku nr 2 do rozporządzenia. 

6.3.2. Widzialno ść w dzień 

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

Wartość współczynnika β powinna wynosić dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30 
dnia po wykonaniu, barwy: 

- białej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej 0,40, klasa B3, 
- białej, na nawierzchni betonowej, co najmniej 0,50, klasa B4, 
- żółtej, co najmniej 0,30, klasa B2. 

Wartość współczynnika β powinna wynosić po 30 dniu od wykonania dla całego okresu 
użytkowania oznakowania, barwy: 

- białej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej 0,30, klasa B2, 
- białej, na nawierzchni betonowej, co najmniej 0,40, klasa B3, 
- żółtej, co najmniej 0,20 klasa B1.  

Barwa oznakowania powinna być określona wg PN-EN 1436:2000 przez współrzędne 
chromatyczności x i y, które dla suchego oznakowania powinny leżeć w obszarze zdefiniowanym 
przez cztery punkty narożne podane w tablicy 1 i na wykresach (rys. 1, 2 i 3). 

 
Tablica 1. Punkty narożne obszarów chromatyczności oznakowań dróg 
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Punkt naro żny nr 1 2 3 4 

Oznakowanie białe x 0,355 0,305 0,285 0,335 
 y 0,355 0,305 0,325 0,375 

Oznakowanie żółte klasa 
Y1 

x 0,443 0,545 0,465 0,389 

 y 0,399 0,455 0,535 0,431 
Oznakowanie żółte klasa 

Y2 
x 0,494 0,545 0,465 0,427 

 y 0,427 0,455 0,535 0,483 
Oznakowanie czerwone x 0,690 0,530 0,495 0,655 

 y 0,310 0,300 0,335 0,345 
Oznakowanie niebieskie x 0,078 0,200 0,240 0,137 

 y 0,171 0,255 0,210 0,038 
 
 

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

 
Rys.2. Współrzędne chromatyczności x,y dla barwy żółtej oznakowania 
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Rys. 3. Granice barw białej, żółtej, czerwonej, niebieskiej i zielonej oznakowania 
 
Pomiar współczynnika luminancji β może być zastąpiony pomiarem współczynnika luminancji w 

świetle rozproszonym Qd, wg PN-EN 1436:2000 lub wg POD-97. 
Do określenia odbicia światła dziennego lub odbicia oświetlenia drogi od oznakowania stosuje 

się współczynnik luminancji w świetle rozproszonym Qd.  
Wartość współczynnika Qd dla oznakowania nowego w ciągu 14 - 30 dni po wykonaniu powinna 

wynosić dla oznakowania świeżego, barwy: 
- białej, co najmniej 130 mcd m-2 lx-1 (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3, 
- białej, co najmniej 160 mcd m-2 lx-1 (nawierzchnie betonowe), klasa Q4, 
- żółtej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1), klasa Q2, 

Wartość współczynnika Qd powinna wynosić dla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu od 
wykonania, w ciągu całego okresu użytkowania,  barwy: 

- białej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1(nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2, 
- białej, co najmniej 130 mcd m-2 lx-1(nawierzchnie betonowe), klasa Q3, 
- żółtej, co najmniej 80 mcd m-2 lx-1, klasa Q1. 

6.3.3. Widzialno ść w nocy 

Za miarę widzialności w nocy przyjęto powierzchniowy współczynnik odblasku RL, określany 
według PN-EN 1436:2000 z uwzględnieniem podziału na klasy PN-EN 1436:2000/A1:2005. 

Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania nowego (w stanie suchym) w 
ciągu 14 - 30 dni po wykonaniu, barwy: 

- białej, na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o prędkości ≥ 100 km/h 
lub o natężeniu ruchu > 2 500 pojazdów rzeczywistych na dobę na pas, co najmniej 250 
mcd m-2 lx-1, klasa R4/5, 

- białej, na pozostałych drogach, co najmniej 200 mcd m-2 lx-1, klasa R4, 
- żółtej tymczasowej, co najmniej 150 mcd m-2 lx-1, klasa R3, 

Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania eksploatowanego w ciągu od 2 
do 6 miesięcy po wykonaniu,  barwy: 

- białej, na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o prędkości ≥ 100 km/h 
lub o natężeniu ruchu > 2 500 pojazdów rzeczywistych na dobę na pas, co najmniej 
200 mcd m-2 lx-1, klasa R4, 

- białej, na pozostałych drogach, co najmniej 150 mcd m-2 lx-1, klasa R3 
- żółtej tymczasowej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1, klasa R2. 
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od 690 do 780

Zielona Żółta

Biała Czerwona

Niebieska
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Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania eksploatowanego od 7 miesiąca 
po wykonaniu,  barwy: 

- białej, na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o prędkości ≥ 100 km/h 
lub o natężeniu ruchu > 2 500 pojazdów rzeczywistych na dobę na pas, co najmniej 150 
mcd m-2 lx-1, klasa R3, 

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

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

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

W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest ustalenie w STWiORB wyższych klas 
wymagań wg PN-EN 1436:2000/A1:2005. 

Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania profilowanego, nowego (w stanie 
wilgotnym) i eksploatowanego w okresie gwarancji wg PN-EN 1436:2000 zmierzona od 14 do 30 dni 
po wykonaniu, barwy: 

- białej, co najmniej 50 mcd m-2 lx-1, klasa RW3, 
- w okresie eksploatacji co najmniej 35 mcd m-2 lx-1, klasa RW2. 

Powyższe wymaganie dotyczy jedynie oznakowań profilowanych, takich jak oznakowanie 
strukturalne wykonywane masami termoplastycznymi, masami chemoutwardzalnymi i taśmami w 
postaci np. poprzecznych wygarbień (baretek), drop-on-line, itp. 

Wykonywanie pomiarów na oznakowaniu ciągłym z naniesionymi wygarbieniami może być 
wykonywane tylko metoda dynamiczną. Pomiar aparatami ręcznymi jest albo niemożliwy albo 
obciążony dużym błędem. 

Wykonywanie pomiarów odblaskowości na pozostałych typach oznakowania strukturalnego, z 
uwagi na jego niecałkowite i niejednorodne pokrycie powierzchni oznakowania, jest obarczone 
większym błędem niż na oznakowaniach pełnych. Dlatego podczas odbioru czy kontroli, należy 
przyjąć jako dopuszczalne wartości współczynnika odblasku o 20 % niższe od przyjętych w 
STWiORB. 

6.3.4. Szorstko ść oznakowania 

Miarą szorstkości oznakowania jest wartość wskaźnika szorstkości SRT (Skid Resistance 
Tester) mierzona wahadłem angielskim, wg PN-EN 1436:2000 lub POD-97. Wartość SRT symuluje 
warunki, w których pojazd wyposażony w typowe opony hamuje z blokadą kół przy prędkości 50 
km/h na mokrej nawierzchni. 

Wymaga się, aby wartość wskaźnika szorstkości SRT wynosiła na oznakowaniu: 
- w ciągu całego okresu użytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1). 

Dopuszcza się podwyższenie w STWiORB wymagania szorstkości do 50 – 60 jednostek SRT 
(klasy S2 – S3), w uzasadnionych przypadkach. Uzyskanie większej szorstkości oznakowania, wiąże 
się z zastosowaniem kruszywa przeciwpoślizgowego samego lub w mieszaninie z kulkami szklanymi 
wg PN-EN 1423:2001. Należy przy tym wziąć pod uwagę jednoczesne obniżenie wartości 
współczynnika luminancji i współczynnika odblasku. 

Szorstkość oznakowania, na którym nie zastosowano kruszywa przeciwpoślizgowego, 
zazwyczaj wzrasta w okresie eksploatacji oznakowania, dlatego nie należy wymagać wyższej jego 
wartości na starcie, a niższej w okresie gwarancji. 

Wykonywanie pomiarów wskaźnika szorstkości SRT dotyczy oznakowań jednolitych, płaskich, 
wykonanych farbami, masami termoplastycznymi, masami chemoutwardzalnymi i taśmami. Pomiar 
na oznakowaniu strukturalnym jest, jeśli możliwy, to nie miarodajny. W przypadku oznakowania z 
wygarbieniami i punktowymi elementami odblaskowymi pomiar nie jest możliwy. 

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

6.3.5. Trwało ść oznakowania 

Trwałość oznakowania cienkowarstwowego oceniana jako stopień zużycia w 10-stopniowej skali 
LCPC określonej w POD-97 powinna wynosić po 12-miesięcznym okresie eksploatacji oznakowania: 
co najmniej 6. 
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Taka metoda oceny znajduje szczególnie zastosowanie do oceny przydatności materiałów do 
poziomego oznakowania dróg. 

W stosunku do materiałów grubowarstwowych i taśm ocena ta jest stosowana dopiero po 2, 3, 
4, 5 i 6 latach, gdy w oznakowaniu pojawiają się przetarcia do nawierzchni. Do oceny materiałów 
strukturalnych, o nieciągłym pokryciu nawierzchni metody tej nie stosuje się. 

W celach kontrolnych trwałość jest oceniana pośrednio przez sprawdzenie spełniania wymagań 
widoczności w dzień, w nocy i szorstkości. 

6.3.6. Czas schni ęcia oznakowania (wzgl ędnie czas do przejezdno ści oznakowania) 

Za czas schnięcia oznakowania przyjmuje się czas upływający między wykonaniem 
oznakowania a jego oddaniem do ruchu. 

Czas schnięcia oznakowania nie powinien przekraczać czasu gwarantowanego przez 
producenta, z tym że nie może przekraczać 2 godzin w przypadku wymalowań nocnych i 1 godziny w 
przypadku wymalowań dziennych. Metoda oznaczenia czasu schnięcia znajduje się w POD-97. 

6.3.7. Grubo ść oznakowania 

Grubość oznakowania, tj. podwyższenie ponad górną powierzchnię nawierzchni, powinna 
wynosić dla: 

- oznakowania cienkowarstwowego (grubość na mokro bez kulek szklanych), co najwyżej 
0,89 mm, 

- oznakowania grubowarstwowego, co najmniej 0,90 mm i co najwyżej 5 mm, 
- punktowych elementów odblaskowych umieszczanych na części jezdnej drogi, co 

najwyżej 15 mm, a w uzasadnionych przypadkach ustalonych w dokumentacji 
projektowej, co najwyżej 25 mm. 

Wymagania te nie obowiązują, jeśli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana. 
Kontrola grubości oznakowania jest istotna w przypadku, gdy Wykonawca nie udziela gwarancji 

lub gdy nie są wykonywane pomiary kontrolne za pomocą aparatury lub poprzez ocenę wizualną. 

6.3.8. Badania wykonania znakowania poziomego z mat eriału cienkowarstwowego lub 
grubowarstwowego 

Wykonawca wykonując znakowanie poziome z materiału cienko- lub grubowarstwowego 
przeprowadza przed rozpoczęciem każdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz 
dziennie, lub zgodnie z ustaleniem STWiORB, następujące badania: 

a) przed rozpoczęciem pracy: 
- sprawdzenie oznakowania opakowań, 
- wizualną ocenę stanu materiału, w zakresie jego jednorodności i widocznych wad, 
- pomiar wilgotności względnej powietrza, 
- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni, 
- badanie lepkości farby, wg POD-97, 

b) w czasie wykonywania pracy: 
- pomiar grubości warstwy oznakowania, 
- pomiar czasu schnięcia, wg POD-97, 
- wizualną ocenę równomierności rozłożenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy, 
- pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodność z Dokumentacją Projektową i 

załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury, 
- wizualną ocenę równomierności skropienia (rozłożenia materiału) na całej szerokości 

linii, 
- oznaczenia czasu przejezdności, wg POD-97. 

Protokół z przeprowadzonych badań wraz z jedną próbką, jednoznacznie oznakowaną, na 
blasze (300 x 250 x 1,5 mm) Wykonawca powinien przechować do czasu upływu okresu gwarancji. 

Do odbioru i w przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego, Inżynier 
może zlecić wykonanie badań: 

- widzialności w nocy, 
- widzialności w dzień, 
- szorstkości, 
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- odpowiadających wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych według metod 
określonych w Warunkach technicznych POD-97. Jeżeli wyniki tych badań wykażą 
wadliwość wykonanego oznakowania to koszt badań ponosi Wykonawca, w przypadku 
przeciwnym - Zamawiający. Badania powinien zlecać Zamawiający do niezależnego 
laboratorium badawczego, co gwarantuje większa wiarygodność wyników. 

W przypadku konieczności wykonywania pomiarów na otwartych do ruchu odcinkach dróg o 
dopuszczalnej prędkości ≥ 100 km/h należy ograniczyć je do linii krawędziowych zewnętrznych w 
przypadku wykonywania pomiarów aparatami ręcznymi, ze względu na bezpieczeństwo 
wykonujących pomiary. 

Pomiary współczynnika odblasku na liniach segregacyjnych i krawędziowych wewnętrznych, na 
otwartych do ruchu odcinkach dróg o dopuszczalnej prędkości ≥ 100 km/h, a także na liniach 
podłużnych oznakowań z wygarbieniami, należy wykonywać przy użyciu mobilnego reflektometru 
zainstalowanego na samochodzie i wykonującego pomiary w ruchu. 

W przypadku wykonywania pomiarów współczynnika odblaskowości i współczynników 
luminancji aparatami ręcznymi częstotliwość pomiarów należy dostosować do długości badanego 
odcinka, zgodnie z tablicą 2. W każdym z mierzonych punktów należy wykonać po 5 odczytów 
współczynnika odblasku i po 3 odczyty współczynników luminancji w odległości jeden od drugiego 
minimum 1 m. 

 
Tablica 2. Częstotliwość pomiarów współczynników odblaskowości i luminancji aparatami 

ręcznymi 
 

Lp. Długo ść odcinka, 
km 

Częstotliwo ść 
pomiarów, co 

najmniej 

Minimalna 
ilo ść 

pomiarów 
1 od 0 do 3 od 0,1 do 0,5 km 3-6 
2 od 3 do 10 co 1 km 11 
3 od 10 do 20  co 2 km 11 
4 od 20 do 30     co 3 km 11 
5 powyżej 30 co 4 km > 11 

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

6.3.9. Badania wykonania oznakowania poziomego z za stosowaniem punktowych elementów 
odblaskowych 

Wykonawca wykonując oznakowanie z prefabrykowanych elementów odblaskowych 
przeprowadza, co najmniej raz dziennie lub zgodnie z ustaleniem STWiORB, następujące badania: 

- sprawdzenie oznakowania opakowań, 
- sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju lub innych elementów mocujących, zgodnie z 

zaleceniami STWiORB, 
- wizualną ocenę stanu elementów, w zakresie ich kompletności i braku wad, 
- temperatury powietrza i nawierzchni, 
- pomiaru czasu oddania do ruchu, 
- wizualną ocenę liniowości i kierunkowości przyklejenia elementów, 
- równomierności przyklejenia elementów na całej długości linii, 
- zgodności wykonania oznakowania z dokumentacja projektową i załącznikiem nr 2 do 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r.  
Protokół z przeprowadzonych badań wraz z próbkami przyklejonych elementów, w liczbie 

określonej w STWiORB, Wykonawca przechowuje do czasu upływu okresu gwarancji. 
W przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego Inżynier może zlecić 

wykonanie badań widzialności w nocy, na próbkach zdjętych z nawierzchni i dostarczonych do 
laboratorium, na zgodność z wymaganiami podanymi w STWiORB lub aprobacie technicznej, 
wykonanych według metod określonych w PN-EN 1463-1 lub w Warunkach technicznych POD-97. 
Jeśli wyniki tych badań wykażą wadliwość wykonanego oznakowania to koszt badań ponosi 
Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiający. 



 STWIORB WZMOCNIENIA DŹWIGARÓW  I NAPRAWY PODPÓR  
OBIEKTU MOSTOWEGO O JNI 30000221 W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ  
NR 1613 O RELACJI PRUDNIK – ŚMICZ W UL. NYSKIEJ W M. PRUDNIK  
W KM DROGI 0+595  

MOSTY Józef Rabiega 
Ramiszów 2a 
 51-217 Wrocław 

 

 Strona  40

6.4. Zbiorcze zestawienie wymaga ń dla materiałów i oznakowa ń 

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

 
Tablica 3.   Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów 
 

Lp.  Właściwo ść Jednostka  Wymagania 
1 Zawartość składników lotnych w 

materiałach do znakowania 
rozpuszczalników organicznych 

rozpuszczalników aromatycznych 
benzenu i rozpuszczalników 

chlorowanych 

 
 

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

 
 

≤ 25 
≤ 8 
0 

2 Właściwości kulek szklanych  
współczynnik załamania światła 

zawartość kulek z defektami 

 
- 
% 

 
≥ 1,5 
20 

3 Okres stałości właściwości materiałów 
do znakowania przy składowaniu 

miesiące ≥ 6 

 
 
Tablica 4. Zbiorcze zestawienie wymagań dla oznakowań na autostradach, drogach 

ekspresowych oraz na drogach o prędkości ≥ 100 km/h lub o natężeniu ruchu > 2 500 pojazdów 
rzeczywistych na dobę na pas 

 
Lp.  Właściwo ść Jednostka  Wyma

gania 
Klasa 

1 Współczynnik odblasku RL dla 
oznakowania nowego (w ciągu 14 - 30 

dni po wykonaniu) w stanie suchym 
barwy:     
białej 

żółtej tymczasowej 

 
 
 

mcd m-2 lx-1 
mcd m-2 lx-1 

 
 
 

≥ 250 
≥ 150 

 
 
 

R4/5 
R3 

2 Współczynnik odblasku RL dla 
oznakowania suchego w okresie od 1 
do 6 miesięcy po wykonaniu, barwy:  

białej 
żółtej 

 
 
 

mcd m-2 lx-1 
mcd m-2 lx-1 

 
 
 

≥ 200 
≥ 100 

 
 
 

R4 
R2 

3 Współczynnik odblasku RL dla 
oznakowania suchego od 7 miesiąca 

po wykonaniu barwy białej 
mcd m-2 lx-1 ≥ 150 R3 

4 Współczynnik odblasku RL dla 
grubowarstwowego strukturalnego 

oznakowania wilgotnego od 14 do 30 
dnia po wykonaniu, barwy białej 

mcd m-2 lx-1 ≥ 50 RW3 

5 Współczynnik odblasku RL dla 
grubowarstwowego strukturalnego 

oznakowania wilgotnego po 30 dniu od 
wykonania, barwy białej 

 
mcd m-2 lx-1 

 
≥ 35 

 
RW2 

6 Współczynnik luminancji β dla 
oznakowania nowego (od 14 do 30 dnia 

po wykonaniu)  barwy: 
białej na nawierzchni asfaltowej 
białej na nawierzchni betonowej 

żółtej  

 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 

≥ 0,40 
≥ 0,50 
≥ 0,30 

 
 
 

B3 
B4 
B2 
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Lp.  Właściwo ść Jednostka  Wyma
gania 

Klasa 

7 Współczynnik luminancji β dla 
oznakowania eksploatowanego (po 30 

dniu od wykonania) barwy: 
- białej na nawierzchni asfaltowej 
- białej na nawierzchni betonowej 

- żółtej  

 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 

≥ 0,30 
≥ 0,40 
≥ 0,20 

 
 
 

B2 
B3 
B1 

8 Współczynnik luminancji w świetle 
rozproszonym Qd (alternatywnie do β) 

dla oznakowania nowego w ciągu od 14 
do 30  dnia po wykonaniu, barwy: 
białej na nawierzchni asfaltowej 
białej na nawierzchni betonowej 

żółtej 

 
 
 
 

mcd m-2 lx-1 
mcd m-2 lx-1 
mcd m-2 lx-1 

 
 
 
 

≥ 130 
≥ 160 
≥ 100 

 
 
 
 

Q3 
Q4 
Q2 

9 Współczynnik luminancji w świetle 
rozproszonym Qd (alternatywnie do β) 
dla oznakowania eksploatowanego w 

ciągu całego okresu eksploatacji po 30 
dniu od wykonania,  barwy: 

białej na nawierzchni asfaltowej 
białej na nawierzchni betonowej 

żółtej 

 
 
 
 
 

mcd m-2 lx-1 
mcd m-2 lx-1 
mcd m-2 lx-1 

 
 
 
 
 

≥ 100 
≥ 130 
≥ 80 

 
 
 
 
 

Q2 
Q3 
Q1 

10 Szorstkość oznakowania 
eksploatowanego 

wskaźnik 
SRT 

 
≥ 45 

 
S1 

11 Trwałość oznakowania 
cienkowarstwowego po 12 miesiącach: 

 
skala LCPC 

 
≥ 6 

 
- 

12 Czas schnięcia materiału na 
nawierzchni 

w dzień 
w nocy 

 
h 
h 

 
≤ 1 
≤ 2 

 
- 
- 

 
 
Tablica 5.  Zbiorcze zestawienie wymagań dla oznakowań na pozostałych drogach nie 

wymienionych w tablicy 4 
 
Lp.  Właściwo ść Jednostka  Wymagania  Klasa 
1 Współczynnik odblasku RL dla 

oznakowania nowego (w ciągu 14 - 30 
dni po wykonaniu) w stanie suchym 

barwy:     
białej, 

żółtej tymczasowej 

 
 
 

mcd m-2 lx-1 
mcd m-2 lx-1 

 
 
 

≥ 200 
≥ 150 

 
 
 

R4 
R3 

2 Współczynnik odblasku RL dla 
oznakowania eksploatowanego od 2 do 

6 miesięcy po wykonaniu, barwy:  
białej, 
żółtej 

 
 
 

mcd m-2 lx-1 
mcd m-2 lx-1 

 
 
 

≥ 150 
≥ 100 

 
 
 

R3 
R2 

3 Współczynnik odblasku RL dla 
oznakowania suchego od 7 miesiąca 

po wykonaniu barwy białej 
mcd m-2 lx-1 ≥ 100 R2 

4 Współczynnik odblasku RL dla 
grubowarstwowego strukturalnego 

oznakowania wilgotnego od 14 do 30 
dnia po wykonaniu, barwy białej 

mcd m-2 lx-1 ≥ 50 RW3 
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Lp.  Właściwo ść Jednostka  Wymagania  Klasa 
5 Współczynnik odblasku RL dla 

grubowarstwowego strukturalnego 
oznakowania wilgotnego po 30 dniu od 

wykonania, barwy białej 

mcd m-2 lx-1 ≥ 35 RW2 

6 Współczynnik luminancji β dla 
oznakowania nowego (od 14 do 30 dnia 

po wykonaniu)  barwy: 
białej na nawierzchni asfaltowej, 
białej na nawierzchni betonowej, 

żółtej 

 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 

≥ 0,40 
≥ 0,50 
≥ 0,30 

 
 
 

B3 
B4 
B2 

7 Współczynnik luminancji β dla 
oznakowania eksploatowanego (po 30 

dniu od wykonania) barwy: 
- białej 
- żółtej 

 
 
 
- 
- 

 
 
 

≥ 0,30 
≥ 0,20 

 
 
 

B2 
B1 

8 Współczynnik luminancji w świetle 
rozproszonym Qd (alternatywnie do β) 

dla oznakowania nowego w ciągu od 14 
do 30  dnia po wykonaniu, barwy: 
białej na nawierzchni asfaltowej 
białej na nawierzchni betonowej 

żółtej 

 
 
 
 

mcd m-2 lx-1 
mcd m-2 lx-1 
mcd m-2 lx-1 

 
 
 
 

≥ 130 
≥ 160 
≥ 100 

 
 
 
 

Q3 
Q4 
Q2 

9 Współczynnik luminancji w świetle 
rozproszonym Qd (alternatywnie do β) 
dla oznakowania eksploatowanego w 

ciągu całego okresu eksploatacji po 30 
dniu od wykonania,  barwy: 

białej na nawierzchni asfaltowej 
białej na nawierzchni betonowej 

żółtej 

 
 
 
 
 

mcd m-2 lx-1 
mcd m-2 lx-1 
mcd m-2 lx-1 

 
 
 
 
 

≥ 100 
≥ 130 
≥ 80 

 
 
 
 
 

Q2 
Q3 
Q1 

10 Szorstkość oznakowania 
eksploatowanego 

wskaźnik 
SRT 

 
≥ 45 

 
S1 

11 Trwałość oznakowania 
cienkowarstwowego po 12 miesiącach: 

 
skala LCPC 

 
≥ 6 

 
- 

12 Czas schnięcia materiału na 
nawierzchni 

w dzień 
w nocy 

 
h 
h 

 
≤ 1 
≤ 2 

 
- 
- 

 

6.5. Tolerancje wymiarów oznakowania 

6.5.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania 

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z Dokumentacją Projektową i 
załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r., powinny odpowiadać 
następującym warunkom: 

- szerokość linii może różnić się od wymaganej o ± 5 mm, 
- długość linii może być mniejsza od wymaganej co najwyżej o 50 mm lub większa co 

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

od średniej liczonej z 10 kolejnych cykli o więcej niż ± 50 mm długości wymaganej, 
- dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów narożnikowych nie może mieć większej odchyłki 

od wymaganego wzoru niż ± 50 mm dla wymiaru długości i ± 20 mm dla wymiaru 
szerokości. 

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji 
ruchu, należy dokładnie usunąć zbędne stare oznakowanie. 
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6.5.2. Tolerancje przy odnawianiu istniej ącego oznakowania 

Przy odnawianiu istniejącego oznakowania należy dążyć do  pokrycia pełnej powierzchni 
istniejących znaków, przy zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanych w punkcie 6.4.1. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową oznakowania poziomego jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni 
naniesionych oznakowań lub liczba umieszczonych punktowych elementów odblaskowych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i wymaganiami 

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

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, w zależności od przyjętego sposobu 
wykonania robót, może być dokonany po: 

- oczyszczeniu powierzchni nawierzchni, 
- przedznakowaniu, 
- frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowania materiałem grubowarstwowym, 
- usunięciu istniejącego oznakowania poziomego, 
- wykonaniu podkładu (primera) na nawierzchni betonowej. 

8.3. Odbiór ostateczny 

Odbioru ostatecznego należy dokonać po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników 
pomiarów i badań jakościowych określonych w punktach od 2 do 6. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego w 
STWiORB. Sprawdzeniu podlegają cechy oznakowania określone niniejszym STWiORB na 
podstawie badań wykonanych przed upływem okresu gwarancyjnego. 

Zaleca się stosowanie następujących minimalnych okresów gwarancyjnych: 
a) dla oznakowania cienkowarstwowego: 

- na odcinkach zamiejskich, z wyłączeniem przejść dla pieszych: co najmniej 12 miesięcy, 
- na odcinkach przejść przez miejscowości: co najmniej 6 miesięcy, 
- na przejściach dla pieszych na odcinkach zamiejskich: co najmniej 6 miesięcy, 
- na przejściach dla pieszych w miejscowościach: co najmniej 3 miesiące, 

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

W niektórych przypadkach można rozważać ograniczenia okresów gwarancyjnych dla 
oznakowań: 

a) cienkowarstwowych 
- dla wymalowań farbami nie udziela się 12 miesięcznej gwarancji na wykonane 

oznakowanie w przypadku nawierzchni, których czas użytkowania jest krótszy niż jeden 
rok oraz dla oznakowań wykonanych w okresie od 1 listopada do 31 marca, 

- na nawierzchniach bitumicznych niejednorodnych o warstwie ścieralnej spękanej, 
kruszącej się, z luźnymi grysami, należy skrócić okres gwarancyjny dla linii 
segregacyjnych do 6 miesięcy, przejść dla pieszych i drobnych elementów do 3 
miesięcy, 
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- na nawierzchniach kostkowych o równej powierzchni w dobrym stanie, pożądane jest 
skrócić okres gwarancyjny dla linii segregacyjnych do 3  miesięcy, przejść dla pieszych i 
drobnych elementów do 1 miesiąca, 

- na nawierzchniach drogowych o silnie zdeformowanej, spękanej, łuszczącej się 
powierzchni, na złączach podłużnych jeśli są niejednorodne, tj. ze szczelinami, garbami 
podłużnymi i poprzecznymi, na nawierzchniach kostkowych w złym stanie (nierówna 
powierzchnia, kostka uszkodzona, braki kostki, luźne zanieczyszczenia w szczelinach 
między kostkami niemożliwe do usunięcia za pomocą szczotki i zamiatarki) - gwarancji 
nie powinno się udzielać, 

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

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

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. Ponadto Zamawiający powinien tak sformułować umowę, aby Wykonawca musiał 
doprowadzić oznakowanie do wymagań zawartych w STWiORB w przypadku zauważenia 
niezgodności. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

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

z Dokumentacją Projektową i załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury  
- ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w Szczegółowej 

Specyfikacji Technicznej. 
- Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

9.3. Cena wykonania robót okre ślonych niniejsz ą STWiORB obejmuje: 

- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

- prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, 
niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

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

podstawowe 
PN-EN 1423:2000 Materiały do poziomego oznakowania dróg Materiały do posypywania. Kulki 

szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny) 
PN-EN 1423:2001/A1:2005 Materiały do poziomego oznakowania dróg Materiały do posypywania. 

Kulki szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny (Zmiana A1) 
PN-EN 1436:2000 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące poziomego 

oznakowania dróg 
PN-EN 1436:2000/A1:2005 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące 

poziomego oznakowania dróg (Zmiana A1) 
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PN-EN 1463-1:2000 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy odblaskowe 

Część 1: Wymagania dotyczące charakterystyki nowego elementu 
PN-EN 1463-1:2000/A1:2005 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy 

odblaskowe Część 1: Wymagania dotyczące charakterystyki nowego elementu 
(Zmiana A1) 

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

PN-EN 1871:2003 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Właściwości fizyczne 
PN-EN 13036-4: 2004(U) Drogi samochodowe i lotniskowe – Metody badań – Część 4: Metoda 

pomiaru oporów poślizgu/poślizgnięcia na powierzchni: próba wahadła 

10.2. Przepisy zwi ązane i inne dokumenty 

Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegółowe warunki 
techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, 
poz. 2181) 
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury   z  dnia  11 sierpnia 2004 r.  w  sprawie  sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich  znakiem budowlanym 
(Dz. U. nr 198, poz. 2041) 
Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria „I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 
55. IBDiM, Warszawa, 1997 
Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 z późniejszymi zmianami) 
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury   z  dnia  11 sierpnia 2004 r.  w  sprawie  systemów oceny 
zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 
2011) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań 
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz. 1679) 
Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych (RID/ADR) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych 
oraz jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dz.U. nr 249, poz. 2497) 
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3. D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
oznakowania pionowego w ramach czasowej i stałej organizacji ruchu dla zadania wzmocnienia 
dźwigarów i naprawy podpór obiektu mostowego o JNI 30000221 w ciągu drogi powiatowej nr 1613 
o relacji Prudnik – Śmicz w ul. nyskiej w m. Prudnik w km drogi 0+595. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności dotyczące 
oznakowania pionowego a mające na celu zorganizowanie ruchu zastępczego, przez cały czas 
wykonywania zadania wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami oraz wprowadzenie ruchu 
docelowego. 

a w szczególności: 
Czasowa organizacja ruchu 
Stała organizacja ruchu 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Stały znak drogowy pionowy  - składa się z lica, tarczy z uchwytem montażowym oraz z 
konstrukcji wsporczej.  

1.4.2. Tarcza znaku  - płaska powierzchnia z usztywnioną krawędzią, na której w sposób trwały 
umieszczone jest lico znaku. Tarcza może być wykonana z blachy stalowej ocynkowanej 
ogniowo albo aluminiowej zabezpieczona przed procesami korozji powłokami ochronnymi  
zapewniającymi jakość i trwałość wykonanego znaku.  

1.4.3. Lico znaku  - przednia część znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej wraz z 
naniesioną treścią, wykonaną techniką druku sitowego, wyklejaną z transparentnych folii 
ploterowych lub z folii odblaskowych. 

1.4.4. Uchwyt monta żowy  - element stalowy lub aluminiowy zabezpieczony przed korozją, służący do 
zamocowania w sposób rozłączny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej. 

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy  - znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe (wykonane 
jest z materiału o odbiciu powrotnym - współdrożnym). 

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku -  każdy rodzaj konstrukcji (słupek, słup, słupy, kratownice, 
wysięgniki, bramy, wsporniki itp.) gwarantujący przenoszenie obciążeń zmiennych i stałych 
działających na konstrukcję i zamontowane na niej znaki lub tablice. 

1.4.7. Znak drogowy pod świetlany  - znak, w którym wewnętrzne źródło światła jest umieszczone 
pod przejrzystym licem znaku. 

1.4.8. Znak drogowy o świetlany  - znak, którego lico jest oświetlane źródłem światła umieszczonym 
na zewnątrz znaku. 

1.4.9. Znak nowy  - znak użytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 
miesięcy od daty produkcji. 

1.4.10. Znak u żytkowany (eksploatowany) -  znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez 
okres dłuższy niż 3 miesiące od daty produkcji. 

1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.5.  
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB 
DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Dopuszczenie do stosowania 

Producent znaków drogowych powinien posiadać dla swojego wyrobu aprobatę techniczną, 
certyfikat zgodności nadany mu przez uprawnioną jednostkę certyfikującą, znak budowlany „B” i 
wystawioną przez siebie deklarację zgodności, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury. 
Folie odblaskowe stosowane na lica znaków drogowych powinny posiadać aprobatę 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 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003  w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, podano szczegółowe 
informacje odnośnie wymagań dla znaków pionowych. 

2.3. Materiały stosowane do fundamentów znaków 

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być wykonywane jako: 
- prefabrykaty betonowe, 
- z betonu wykonywanego „na mokro”, 
- z betonu zbrojonego, 
- inne rozwiązania zaakceptowane przez Inżyniera. 

Dla fundamentów należy opracować dokumentację techniczną zgodną z obowiązującymi 
przepisami. 

Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania kierunkowego należy wykonać z betonu 
lub betonu zbrojonego klasy, co najmniej C16/20 wg PN-EN 206-1:2000. Zbrojenia stalowe należy 
wykonać zgodnie z normą PN-B-03264:1984. Wykonanie i osadzenie kotew fundamentowych należy 
wykonać zgodnie z normą PN-B-03215:1998. Posadowienie fundamentów należy wykonać na 
głębokość poniżej przemarzania gruntu. 

2.4. Konstrukcje wsporcze 

2.4.1. Ogólne charakterystyki konstrukcji 

Konstrukcje wsporcze znaków pionowych należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową 
uwzględniającą wymagania postawione w PN-EN 12899-1:2005 i STWiORB, a w przypadku braku 
wystarczających ustaleń, zgodnie z propozycją Wykonawcy zaakceptowaną przez Inżyniera. 

Konstrukcje wsporcze do znaków i tablic należy zaprojektować i wykonać w sposób 
gwarantujący stabilne i prawidłowe ustawienie w pasie drogowym.  

Zakres dokumentacji powinien obejmować opis techniczny, obliczenia statyczne uwzględniające 
strefy obciążenia wiatrem dla określonej kategorii terenu oraz rysunki techniczne wykonawcze 
konstrukcji wsporczych.  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 12 767:2003.   

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). 

2.4.2. Rury 

Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74200:1998, PN-84/H-74220 lub innej normy 
zaakceptowanej przez Inżyniera. 
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Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, 
pęknięć, zwalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy 
wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
wymiarowych. 

Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury. 
Pożądane jest, aby rury były dostarczane o długościach: 

- dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką ± 10 mm, 
- wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m z 

naddatkiem 5 mm na każde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości 
wielokrotnej, jak dla długości dokładnych. 

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

Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez PN-H-84023.07, 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. 

2.4.3. Kształtowniki 

Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-91/H-93010. 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. 

2.4.4. Powłoki metalizacyjne cynkowe 

W przypadku zastosowania powłoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, 
powinna ona spełniać wymagania PN EN ISO 1461:2000 i PN-EN 10240:2001. Minimalna grubość 
powłoki cynkowej powinna wynosić 60 µm. 

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

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

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

W przypadku słupków znaków pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych o 
standardowych wymiarach oraz w przypadku elementów, służących do zamocowania znaków do 
innych obiektów lub konstrukcji - gwarancja może być wydana dla partii dostawy. W przypadku 
konstrukcji wsporczej dla znaków drogowych bramowych i wysięgnikowych gwarancja jest 
wystawiana indywidualnie dla każdej konstrukcji wsporczej. Minimalny okres trwałości konstrukcji 
wsporczej powinien wynosić 10 lat. 

2.5. Tarcza znaku 

2.5.1. Trwało ść materiałów na wpływy zewn ętrzne 

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.  



 

MOSTY Józef Rabiega 
Ramiszów 2a 
51-217 Wrocław 

STWIORB WZMOCNIENIA DŹWIGARÓW  I NAPRAWY PODPÓR 
OBIEKTU MOSTOWEGO O JNI 30000221 W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ  

NR 1613 O RELACJI PRUDNIK – ŚMICZ W UL. NYSKIEJ W M. PRUDNIK  
W KM DROGI 0+595 

 

 Strona  49 

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku 

Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić, uzgodnioną z odbiorcą, 
trwałość znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a także udostępnić na życzenie odbiorcy: 

- instrukcję montażu znaku, 
- dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku, 
- instrukcję utrzymania znaku. 

Trwałość znaku powinna być co najmniej równa trwałości zastosowanej folii. Minimalne okresy 
gwarancyjne powinny wynosić  dla znaków z folią typu 1 – 7 lat, z folią typu 2 – 10 lat, z folią 
pryzmatyczną – 12 lat. 

2.5.3. Materiały do wykonania tarczy znaku 

Tarcza znaku powinna być wykonana z: 
- blachy ocynkowanej ogniowo o grubości min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005(U) lub 

PN-EN 10292:2003/A1:2004/A1:2005(U),  
- blachy aluminiowej o grubości min. 1,5 m wg PN-EN 485-4:1997, 
- innych materiałów, np. tworzyw syntetycznych, pod warunkiem uzyskania przez 

producenta aprobaty technicznej. 
Tarcza tablicy o powierzchni > 1 m2  powinna być wykonana z: 

- blachy ocynkowanej ogniowo o grubości min. 1,5 mm wg PN-EN 10327:2005 (U) lub PN-
EN 10292:2003/ A1:2004/A1:2005(U) lub z 

- blachy aluminiowej o grubości min. 2 mm wg PN-EN 485-4:1997. 
Grubość warstwy powłoki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej ogniowo nie może być 

mniejsza niż 28 µm (200 g Zn/m2). 
Znaki i tablice powinny spełniać następujące wymagania podane w tablicy 1. 
 
Tablica 1.Wymagania dla znaków i tarcz znaków drogowych 
 

Parametr Jednostk
a Wymaganie 

Klasa wg 
PN-EN 12899-

1: 2005  
Wytrzymałość na 
obciążenie siłą 
naporu wiatru 

kN m-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, 
prasowana lub 
zabezpieczona 

profilem 
krawędziowym 

E2 

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 bramowych, 
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Parametr Jednostk
a Wymaganie 

Klasa wg 
PN-EN 12899-

1: 2005  
klasę TDT6 dla tablic na konstrukcjach wysięgnikowych 

 
Przyjęto zgodnie z tablicą 1, że przy sile naporu wiatru równej 0,6 kN (klasa WL2), chwilowe 

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

2.5.4. 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 1 
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 µm z 
proszkowych farb poliestrowych ciemnoszarych matowych lub półmatowych w kolorze 
RAL 7037; badania należy wykonywać zgodnie z PN-88/C-81523 oraz PN-76/C-81521 w 
zakresie odporności na działanie mgły solnej oraz wody.   

Tarcze znaków i tablic o powierzchni  > 1 m2 powinny spełniać dodatkowo następujące 
wymagania: 

- narożniki znaku i tablicy powinny być zaokrąglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami 
określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 
2003 r. 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.  

2.6. Znaki odblaskowe 

2.6.1. Wymagania dotycz ące 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 1, typu 2 (folia z kulkami szklanymi lub pryzmatyczna) lub typu 3 (folia 
pryzmatyczna) potwierdzonych uzyskanymi aprobatami technicznymi dla 
poszczególnych typów folii, 

- do nanoszenia barw innych niż biała można stosować: farby transparentne do sitodruku, 
zalecane przez producenta danej folii, transparentne folie ploterowe posiadające 
aprobaty techniczne oraz w przypadku folii typu 1 wycinane kształty z folii odblaskowych 
barwnych, 

- dopuszcza się wycinanie kształtów z folii 2 i 3 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, 
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- folie o 2-letnim i 3-letnim okresie trwałości mogą być wykorzystywane do znaków 
tymczasowych stosowanych do oznakowania robót drogowych, pod warunkiem 
posiadania aprobaty technicznej i zachowania zgodności z załącznikiem nr 1 do 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

Minimalna początkowa wartość współczynnika odblasku R’(cd·lx-1m-2 ) znaków odblaskowych, 
zmierzona zgodnie z procedurą zawartą w CIE No.54, używając standardowego iluminanta A, 
powinna spełniać odpowiednio wymagania podane w tablicy 2. 

Współczynnik odblasku R’ dla wszystkich kolorów drukowanych, z wyjątkiem białego, nie 
powinien być mniejszy niż 70 % wartości podanych w tablicy 2 dla znaków z folią typu 1 lub typu 2, 
zgodnie  z publikacją CIE No 39.2. 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’ 

 
L
p
. 

Właściwo ści Jedn
ostki 

Wymagania 

1 
 
 
 
 

Współczynnik odblasku R’ 
(kąt oświetlenia 5º, kąt 

obserwacji 0,33º) dla folii: 
- białej 
- żółtej 

- czerwonej 
- zielonej  

- niebieskiej 
- brązowej 

- pomarańczowej 
- szarej 

cd/m2
lx 

typ 1 
 
 

≥ 50 
≥ 35 
≥10 
≥ 7 
≥ 2 

≥ 0,6 
≥ 20 
≥ 30 

typ 2 
 
 

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

2 Współczynnik luminancji β 
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 

 
Tablica 3. Współrzędne punktów narożnych wyznaczających pola barw 
 

 
Barwa folii 

Współrz ędne chromatyczno ści punktów 
naro żnych wyznaczaj ących pole barwy 
(źródło światła D65, geometria pomiaru 

45/0 º)   
1 2 3 4 

Biała x 0,355 0,305 0,285 0,335 
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Barwa folii 

Współrz ędne chromatyczno ści punktów 
naro żnych wyznaczaj ących pole barwy 
(źródło światła D65, geometria pomiaru 

45/0 º)   
1 2 3 4 

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 
y 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 
y  0,171 0,220 0,160 0,038 

Zielona x  0,007 0,248 0,177 0,026 
y  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 
y 0,360 0,310 0,325 0,375 

2.6.2. Wymagania jako ściowe  

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. 

2.6.3. Tolerancje wymiarowe znaków drogowych 

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. 

2.6.4. Tolerancje wymiarowe dla grubo ści powłok malarskich  

Dla powłoki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubości 60 µm wynosi  ±15 nm.  
Sprawdzenie wg PN-EN ISO 2808:2000. 

2.6.5. Tolerancje wymiarowe dla płasko ści powierzchni 

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

2.6.6. Tolerancje wymiarowe dla tarcz znaków 

Sprawdzenie przymiarem liniowym: 
- wymiary dla tarcz znaków o powierzchni < 1m2 podane w opisach szczegółowych 

załącznika nr 1 są należy powiększyć o 10 mm i wykonać w tolerancji wymiarowej ± 5 
mm, 
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- wymiary dla tarcz znaków i tablic  o powierzchni > 1m2 podane w opisach 
szczegółowych załącznika nr 1  oraz  wymiary wynikowe dla tablic grupy E należy 
powiększyć o 15 mm i wykonać w tolerancji wymiarowej  ± 10 mm. 

2.6.7. Tolerancje wymiarowe dla lica znaku  

Sprawdzone przymiarem liniowym: 
- tolerancje wymiarowe rysunku lica  wykonanego drukiem sitowym wynoszą  ± 1,5 mm, 
- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metodą wyklejania wynoszą  ± 2 mm, 
- kontury rysunku znaku (obwódka i symbol) muszą być równe z dokładnością  w każdym  

kierunku do 1,0 mm. 
W znakach nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie 

może występować więcej niż 0,7 lokalnych usterek (załamania, pęcherzyki) o wymiarach nie 
większych niż 1 mm w każdym kierunku. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek 
zarysowań powierzchni znaku. 

Na znakach w okresie gwarancji, na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 
4 cm dopuszcza się do 2 usterek jak wyżej, o wymiarach nie większych niż 1 mm w każdym 
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 × 1200 mm. 

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

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

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

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

2.7. Obowi ązujący system oceny zgodno ści 

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych wyrób, który posiada aprobatę techniczną może być wprowadzony do obrotu i 
stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym jego właściwościom 
użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację 
zgodności z aprobatą techniczną i oznakował wyrób budowlany zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. oceny zgodności 
wyrobu z aprobatą techniczną dokonuje producent, stosując system 1.  

2.8. Znaki pod świetlane 

2.8.1. Wymagania ogólne dotycz ące znaków pod świetlanych 

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

Oprawy oświetleniowe powinny być zgodne z normą PN-EN 60598-2:2003(U). 
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Znak drogowy podświetlany musi mieć umieszczone w sposób trwały oznaczenia przewidziane 
na naklejce według ustalenia punktu 5.12 a ponadto oznaczenie oprawy: a) napięcia znamionowego 
zasilania, b) rodzaju prądu, c) liczby typu i mocy znamionowej źródeł światła, d) symbolu klasy 
ochronności elektrycznej oprawy wbudowanej w znak, e) symbolu IP stopnia ochrony odporności na 
wnikanie wilgoci i ciał obcych. 

2.8.2. Lico znaku pod świetlanego 

Lico znaku powinno być tak wykonane, aby nie występowały niedokładności w postaci pęcherzy, 
pęknięć itp. Niedopuszczalne są lokalne nierówności oraz cząstki mechaniczne zatopione w warstwie 
podświetlanej. 

2.9. Znaki o świetlane 

2.9.1. Wymagania ogólne dotycz ące znaków o świetlanych 

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

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

Oznaczenia na naklejce oprawy muszą spełniać wymagania określone w punkcie 2.7.1. 

2.9.2. Lico znaku o świetlonego 

Wymagania dotyczące lica znaku oświetlanego ustala się jak dla znaku podświetlanego (pkt 
2.7.2). 

2.10. Materiały do monta żu 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. 

2.11. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Prefabrykaty betonowe powinny być składowane na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym 
podłożu. Prefabrykaty należy układać na podkładach z zachowaniem prześwitu minimum 10 cm 
między podłożem a prefabrykatem. 

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

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego 

Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- koparek kołowych, np. 0,15 m3 lub koparek gąsienicowych, np. 0,25 m3, 
- żurawi samochodowych o udźwigu do 4 t, 
- wiertnic do wykonywania dołów pod słupki w gruncie spoistym, 
- betoniarek przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, 
- środków transportowych do przewozu materiałów, 
- przewoźnych zbiorników na wodę, 
- sprzętu spawalniczego, itp. 

Pierwsze dwie pozycje dotyczą wykonawcy znaków bramowych. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport znaków do pionowego oznakowania dróg  

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 STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
5. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć: 
- lokalizację znaku, tj. jego pikietaż oraz odległość od krawędzi jezdni, krawędzi pobocza 

umocnionego lub pasa awaryjnego postoju, 
- wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. 

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

Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
Miejsce wykonywania prac należy oznakować, w celu zabezpieczenia pracowników i kierujących 

pojazdami na drodze. 

5.3. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcj i wsporczych znaków 

Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien być dostosowany do 
głębokości wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzętu. Wymiary wykopu powinny być zgodne z 
Dokumentacją Projektową lub wskazaniami Inżyniera. 

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

5.4. Prefabrykaty betonowe 

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

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

5.5. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego 

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znaków wielkowymiarowych 
(znak kierunku i miejscowości), wykonywane z betonu „na mokro” lub z betonu zbrojonego należy 
wykonać zgodnie z PN-S-02205:1998. 

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

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

5.6. Tolerancje ustawienia znaku pionowego 

Konstrukcje wsporcze znaków - słupki, słupy, wysięgniki, konstrukcje dla tablic 
wielkowymiarowych, powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją i  STWiORB. 
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5.7. Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku: 

- odchyłka od pionu, nie więcej niż ± 1 %, 
- odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż ± 2 cm, 
- odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza lub 

pasa awaryjnego postoju, nie więcej niż ± 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległości 
umieszczenia znaku zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych 
dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach. 

 

5.8. Konstrukcje wsporcze 

5.8.1. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed n ajechaniem 

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

5.8.2. Łatwo zrywalne zł ącza konstrukcji wsporczej 

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

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

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

Zapobieganie   zagrożeniu   użytkowników   drogi   i   terenu   przyległego   -   przez konstrukcję 
wsporczą 

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

5.8.3. Tablicowe znaki drogowe na dwóch słupach lub  podporach 

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

5.8.4. Poziom górnej powierzchni fundamentu 

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

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

5.9. Połączenie tarczy znaku z konstrukcj ą wsporcz ą 

Tarcza znaku musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemożliwiający jej 
przesunięcie lub obrót. 

Materiał i sposób wykonania połączenia tarczy znaku z konstrukcją wsporczą musi umożliwiać, 
przy użyciu odpowiednich narzędzi, odłączenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cały okres 
użytkowania znaku. 

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

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

5.10. Urządzenia elektryczne na konstrukcji wsporczej 

Przy umieszczaniu na konstrukcji wsporczej znaku drogowego jakichkolwiek urządzeń 
elektrycznych - obowiązują zasady oznaczania i zabezpieczania tych urządzeń, określone w 
odpowiednich przepisach i zaleceniach dotyczących urządzeń elektroenergetycznych. 

Aparaturę elektryczną należy montować na pojedynczym słupie. Na słupie powinna być 
zamocowana skrzynka elektryczna zgodnie z PN-EN 40-5:2004. Każda skrzynka elektryczna 
powinna być zabezpieczona zamkiem natomiast poziomem zabezpieczenia przed przenikaniem 
kurzu i wody, określonym w EN 60529:2003, powinien być poziom 2 dla cząstek stałych i poziom 3 
dla wody. 

5.10.1. Źródło światła znaku pod świetlanego i znaku o świetlanego 

Źródło światła należy wykonać zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, STWiORB lub 
wskazaniami Inżyniera, jako: 

- lampy fluorescencyjne barwy dziennej lub chłodno białej, 
- wysokoprężne lampy rtęciowe o poprawionym współczynniku oddawania barw, 
- lampy metalo-halogenowe 
- inne źródła światła spełniające wymagania średniej luminancji (tablica 4) i kontrastu 

luminancji (tablica 5) dla znaków podświetlanych oraz równomierności luminancji (tablica 
6) dla znaków oświetlanych. 

 
Tablica 4. Średnia luminancja L znaków podświetlanych, jednostka: cd⋅m-2 
 

Barwa Klasa L1 Klasa L2 Klasa L3 

Biała 40 ≤ L ≤150 150 ≤ L ≤ 300 300 ≤ L ≤ 
900 

Żółta 30 ≤ L ≤ 100 100 ≤ L ≤ 300 300 ≤ L ≤ 
900 

Czerwona 6 ≤ L ≤ 20 20 ≤ L ≤ 50 50 ≤ L ≤ 110 

Niebieska 4 ≤ L ≤ 10 10 ≤ L ≤ 40 40 ≤ L ≤ 80 

Zielona 8 ≤ L ≤ 20 20 ≤ L ≤ 70 70 ≤ L ≤ 50 

Ciemnozielona 4 ≤ L ≤ 10 10 ≤ L ≤ 40 40 ≤ L ≤ 80 

Brązowa 4 ≤ L ≤ 10 10 ≤ L ≤ 40 40 ≤ L ≤ 80 

 
Kontrast luminancji znaków podświetlanych, jeśli został wyznaczony jako stosunek luminancji 

barwy kontrastowej do luminancji barwy, powinien spełniać wymagania podane w tablicy 5.  
 
Tablica 5 . Kontrast luminancji K znaków podświetlanych, jednostka: cd⋅m-2 
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Barwa Niebiesk
a Czerwona  Zielona Ciemno-

zielona 
Brąz
owa 

Barwa 
kontrast

owa 
Biała Biała Biała 

Biała i 
żółta 

Biała 

Kontrast 
luminan

cji 
5≤K≤15 5≤K≤15 5≤K≤15 5≤K≤15 

5≤K≤
15 

 
Równomierność luminancji dla każdej barwy zewnętrznie oświetlonej i dla znaków 

podświetlanych, oznaczona jako stosunek najniższej do najwyższej wartości zmierzonej w 
jakiejkolwiek części znaku, powinna spełniać wymagania podane w tablicy 6. 

 
Tablica 6 . Równomierność luminancji 
 

Klasa Stosunek maksymalny 
U1 1/10 
U2 1/6 
U3 1/3 

5.10.2. Warunki dla oprawy o świetleniowej znaku pod świetlanego 

Obudowa znaku podświetlanego  powinna być zaprojektowana z uwzględnieniem 
niezawodnego przenoszenia wszystkich sił statycznych i dynamicznych na zamocowanie i 
konstrukcje podtrzymującą. Ściany obudowy powinny być zaprojektowane tak, aby spełnić 
wymagania statyczne. Naroża powinny być zaokrąglone. Projekt powinien zapewniać, że woda 
deszczowa nie będzie spływała po obudowie i przez lico znaku.  

Oprawa wbudowana w znak powinna spełniać  następujące wymagania: 
- sposób połączeń lica znaku z tarczą znaku w formie komory, w którą wbudowana jest 

oprawa, powinien zapewnić stopień IP-53 ochrony od wpływu czynników zewnętrznych, 
- komora statecznika powinna zapewnić co najmniej stopień ochrony IP-23, 
- w oznaczeniu musi być podany rok produkcji. 

5.10.3. Warunki dla oprawy o świetleniowej znaku o świetlanego 

Zewnętrzne oprawy oświetleniowe powinny być zgodne z PN-EN 60598-1:1990. Minimalnym 
poziomem zabezpieczenia konstrukcji wsporczych znaków, skrzynek elektrycznych zawierających 
urządzenia elektryczne, obudów znaków podświetlanych, opraw oświetleniowych i ich obudów przed 
przenikaniem kurzu i wody, określonym w PN-EN 60529:2003, powinien być poziom 2 dla cząstek 
stałych i poziom 3 dla wody. Podstawą do określenia tych poziomów minimalnych powinien być 
poziom IP podany w wymaganiach klienta lub nabywcy. Zaleca się, aby oprawa była zbudowana jako 
zamknięta, o stopniu ochrony IP-53 dla komory lampowej i co najmniej IP-23 dla komory statecznika. 

Projekt strukturalny powinien zawierać całą konstrukcję obejmującą obudowę, słupek i 
zamocowania. Lampy powinny być zabezpieczone obudową osłaniającą od deszczu, wiatru i innych 
niesprzyjających warunków zewnętrznych. Obudowy lamp i panele oświetleniowe  powinny być 
zgodne z PN-EN 12899-1:2005. 

Oprawa oświetleniowa powinna spełniać ponadto następujące wymagania : 
- dla opraw zawieszanych na wysokości poniżej 2,5 m klosz oprawy powinien być 

wykonany z materiałów odpornych na uszkodzenia mechaniczne, 
- w oznaczeniu oprawy musi być podany rok produkcji. 

Oprawa oświetleniowa stanowiąca integralną część znaku oświetlanego umieszczana jest przed 
licem znaku i musi być sztywno i trwale związana z tarczą znaku. Zaleca się, aby oprawy były 
montowane tak, żeby nie zasłaniały kierowcom lica znaku. 

5.11. Oznakowanie znaku 

Każdy wykonany znak drogowy musi mieć naklejoną na rewersie naklejkę zawierającą 
następujące informacje: 

- numer i datę normy tj. PN-EN 12899-1:2005, 
- klasy istotnych właściwości wyrobu, 
- miesiąc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji 
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- nazwę, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujące producenta lub dostawcę jeśli nie 
jest producentem, 

- znak budowlany „B”, 
- numer aprobaty technicznej IBDiM, 
- 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 JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
6. 

6.2. Badania materiałów do wykonania fundamentów be tonowych 

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

6.3. Badania w czasie wykonywania robót 

6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robó t 

Wszystkie materiały dostarczone na budowę powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni 
wyrobu i jego wymiarów. 

Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z ustaleniami zawartymi w tablicy 
7. 

 
Tablica 7. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów 

dostarczonych przez producentów 
 

Lp.  Rodzaj 
badania 

Liczba bada ń Opis bada ń Ocena 
wyników 

badań 
1 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 

punktu 2 
 
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 Dokumentacją Projektową (lokalizacja, 

wymiary znaków, 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, 
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- poprawność ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4 i 5.5, 
- zgodność rodzaju i grubości blachy ze specyfikacją. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

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

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i wymaganiami 

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

8.2. Odbiór ostateczny 

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

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

8.3. Odbiór pogwarancyjny 

Przed upływem okresu gwarancyjnego należy wykonać przegląd znaków i wybraną grupę 
poddać badaniom fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki przeglądu i badań mogą być podstawą 
odbioru pogwarancyjnego. 

Odbiór pogwarancyjny należy przeprowadzić w ciągu 1 miesiąca po upływie okresu 
gwarancyjnego, ustalonego w STWiORB. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- wykonanie fundamentów, 
- dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych, 
- zamocowanie tarcz znaków drogowych, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w STWiORB. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac t owarzysz ących 

Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiORB obejmuje: 
- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 

przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
- prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, 

niezaliczane do robót tymczasowych, jak wytyczenie robót itd. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

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

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

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

solnej 
PN-89/H-84023.07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 
PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - Połączenia z fundamentami - Projektowanie i 

wykonanie 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia statyczne i 

projektowanie 
PN-EN 40-5:2004 Słupy oświetleniowe. Część 5. Słupy oświetleniowe stalowe. Wymagania. 
PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminium - Blachy, taśmy i płyty - Tolerancje kształtu 

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

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

dotyczące powłok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach 
zautomatyzowanych 

PN-EN 10292:2003/ A1 :2004/A1:2005(U) Taśmy i blachy ze stali o podwyższonej granicy 
plastyczności powlekane ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na 
zimno. Warunki techniczne dostawy 

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

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

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

drogowe 
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane  
PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery - oznaczanie grubości powłoki 
PN-91/H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

 

10.2. Przepisy zwi ązane 

Załączniki nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 
2181) 
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) 
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) 
CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colours for visual signalling (Zalecenia dla barw 
powierzchniowych sygnalizacji wizualnej) 
CIE No. 54 Retroreflection definition and measurement (Powierzchniowy współczynnik odblasku 
definicja i pomiary) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881) 
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Stałe odblaskowe znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zalecenia IBDiM 
do udzielania aprobat technicznych nr Z/2005-03-009 
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4. M.15.01.03 POWŁOKI PRZECIWWILGOCIOWE 
I ANTYKARBONATYZACYJNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB.  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót przy przeciwwilgociowym i antykarbonatyzacyjnym zabezpieczaniu powierzchni betonowych, 
wzmocnienia dźwigarów i naprawy podpór obiektu mostowego o JNI 30000221 w ciągu drogi 
powiatowej nr 1613 o relacji Prudnik – Śmicz w ul. nyskiej w m. Prudnik w km drogi 0+595. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB.  

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest stosowana jako   dokument   przetargowy  
i kontraktowy  przy  zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót obj ętych STWiORB.  

Ustalenia  zawarte  w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy zabezpieczeniu 
odsłoniętych powierzchni betonowych (po naprawach i nowych) barwnymi dyspersjami polimerowymi 
lub mieszankami cementowymi modyfikowanymi polimerami gr. >0,3mm wg projektu kolorystyki 
i obejmują:  

– prace pomiarowe,  
– oznakowanie robót,  
– montaż i demontaż rusztowań wraz z ekranem zabezpieczającym przed 

zanieczyszczeniem środowiska produktami czyszczenia, 
– przygotowanie podłoża pod powłokę z czyszczeniem strumieniowo-ściernym 

powierzchni betonu,  
– zebranie, wywiezienie i utylizację produktów czyszczenia,  
– gruntowanie podłoża betonowego materiałem odpowiednim do przyjętego systemu, 
– wykonanie powłok,  
– pielęgnację powłok, 
– przeprowadzenie  pomiarów  i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji. 

Powierzchnia betonowe, zgodnie z dokumentacją projektową zostanie zabezpieczona powłoką 
elastyczną przenoszącą zarysowania do 0,15mm o grubości min. 200µm . 

1.4. Określenia podstawowe.  

1.4.1. Antykorozyjne zabezpieczenie betonu – zabezpieczenie betonu przed korozją poprzez 
ograniczenie bądź wyeliminowanie działania agresywnego czynników atmosferycznych lub wody 
na konstrukcję 

1.4.2. Hydrofobizacja powierzchni  – proces polegający na nasyceniu powierzchniowych warstw 
stwardniałego betonu substancjami chemicznymi, powodującymi brak zwilżalności 
zabezpieczonych powierzchni przez wodę 

1.4.3. Impregnacja powierzchniowa – proces polegający na nasyceniu powierzchni betonu środkami 
uszczelniającymi jego pory i nadającymi powierzchni właściwości hydrofobowe.  

1.4.4. Powłoka  – warstwa wykonana z materiałów ciekłych, upłynnionych lub sproszkowanych 
nanoszonych na odpowiednio przygotowane podłoże za pomocą technik malarskich. 

1.4.5. Warstwa podkładowa  –  warstwa zwiększająca przyczepność farby do podłoża   betonowego. 

1.4.6. Punkt rosy  – temperatura betonu, w której występuje kondensacja pary wodnej w postaci rosy 
przy określonej temperaturze powietrza i wilgotności.  

1.4.7. Metoda „pull off”  – metoda badawcza polegająca na pomiarze wytrzymałości betonu na 
odrywanie, nazywana niekiedy także „Bond-Test”. Jej istota polega na odrywaniu za pomocą 
siłownika, przyklejonego do podłoża metalowego krążka. 
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1.4.8. Pozostałe określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i Specyfikacją Techniczną DM.00.00.00. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne".  

2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składow., wg STWiORB DM 
00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.2. Materiały podstawowe: 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

Do wykonania powłok na powierzchniach betonowych poddawanych wcześniej robotom 
naprawczym materiałami na bazie PCC, należy użyć materiałów należących do jednego systemu 
materiałowego z materiałami użytymi do napraw powierzchniowych betonu. 

Należy stosować materiały, które są oznakowane CE  lub B,  dla których Wykonawca przedstawi 
deklarację zgodności z Polską Normą, normą zharmonizowaną,  aprobatą techniczną wydaną przez 
IBDiM lub europejską aprobatą techniczną. 

Właściwości materiałów powinny zagwarantować uzyskanie nast.  parametrów powłoki 
ochronnej betonu:  

– redukcję nasiąkliwości powierzchniowej betonu, 
– redukcję wchłaniania substancji szkodliwych, 
– zwiększenie odporności na mróz i mgłę solną, 
– zapewnienie dyfuzji pary wodnej (oddychanie betonu), 
– hamowanie dyfuzji CO2 (zabezpiecza otulinę zbrojenia przed karbonatyzacją).  

Wykonawca  zobowiązany  jest przedstawić Inżynierowi aktualne wyniki badań materiałów 
wykonywanych przez producenta w ramach  nadzoru wewnętrznego (atesty) oraz sprawdzić 
przydatność tych materiałów do stosowania (data produkcji) i przechowywać je w odpowiednich 
warunkach (określonych w Świadectwie Dopuszczenia do Stosowania). 

Za jakość wbudowanych materiałów odpowiada Wykonawca.  
Wymagania w stosunku do zabezpieczonej antykorozyjnie powierzchni betonu:  

– względny opór dyfuzji dla CO2≥ 50m oporu dyfuzji słupa powietrza, 
– względny opór dyfuzji dla pary wodnej wg PN-B-01815:1992 ≤ 4m oporu dyfuzji słupa 

powietrza, 
– wytrzymałość na odrywanie od podłoża powłoki wg PN-B-01814:1992 oraz Rozporządzenia 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. 
z 2000r. Nr 63.poz.735) 

Rodzaj powłoki 
Wytrzymałość na odrywanie 

Średnia nie mniejsza 
niż (MPa) 

Minimalna (MPa) 

Powłoki bez zdolności pokrywania zarysowań 0,8 0,5 

Powłoki z minimalną zdolnością pokrywania 
zarysowań 

1,0 0,6 

Powłoki z podwyższoną zdolnością 
pokrywania zarysowań 

  

a) na powierzchniach nie obciążonych 
ruchem 

1,3 0,8 

b) na powierzchniach obciążonych 
ruchem 

1,5 1,0 
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2.3. Materiały stosowane do czyszczenia podło ża 

Materiały stosowane do czyszczenia podłoża nie mogą być szkodliwe dla otoczenia. 

2.4. Preparaty dla usuni ęcia zabrudze ń 

Preparaty dla usunięcia zabrudzeń – przypisane do preparatu. 

2.5. Materiał na zbudowanie pomostów roboczych 

Materiał na zbudowanie pomostów roboczych – rusztowań podwieszonych, wyposażonych 
w ekrany umożliwiające zbieranie produktów czyszczenia strumieniowo-ściernego. Materiał i konstrukcja 
pomostów roboczych muszą zapewnić warunki stateczności i posiadać odpowiednią nośność 
(uwzględniającą ciężar zużytego ścierniwa) 

Pomosty robocze musza zapewniać bezpieczne warunki pracy i być wyposażone w poręcze. 
Rysunki robocze pomostów roboczych podlegają zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00. 

3.2. Wymagania szczegółowe 

Do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego stosuje się specjalistyczny sprzęt przewidziany 
przez producenta materiałów oraz  sprzęt ogólnobudowlany zaakceptowany przez Inżyniera. Dla kontroli 
procesu technologicznego i wykonywanych prac Wykonawca winien posiadać podstawowy sprzęt 
laboratoryjny. Podczas robót Wykonawca zobowiązany jest kontrolować warunki atmosferyczne, 
a podczas robót posiadać do dyspozycji wilgotnościomierz i termometry do pomiaru temperatury 
powietrza i podłoża betonowego.  

Sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych zostaną 
przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” p.4. 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w szczelnych 
i nieuszkodzonych opakowaniach. Sposób transportu nie może powodować obniżenia jakości 
materiałów. 

Temperatura przewozu i składowania nie powinna być niższa od 5ºC i wyższa od 25ºC. 
W czasie transportu materiały winny być rozmieszczone równomiernie po całej powierzchni 

ładunkowej i zabezpieczone przed przesuwaniem. Składowane winny być w suchych pomieszczeniach.  
Sposób załadunku, przewozu, i wyładunku musi spełniać wymagania  przepisów  dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy transporcie materiałów.  

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne  zasady  wykonania  robót   

Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne".  
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt technologii, organizacji i harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
Roboty związane z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu powinny być 

wykonywane przez pracowników posiadających świadectwo kwalifikacyjne ukończenia szkolenia 
w zakresie tych prac przez instytuty branżowe lub zakłady naukowe w wyższych uczelniach. 

5.2. Warunki atmosferyczne.  

Temperatura  podłoża i materiału w czasie obróbki i w ciągu następnych 72 godz., dla 
materiałów na bazie żywic syntetycznych, nie może być niższa od 80C i nie wyższa niż 25ºC oraz 
dodatkowo temperatura podłoża musi być wyższa min. o 3ºC od punktu rosy. 
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Nie wolno wykonywać robót w czasie deszczu i przy intensywnym nasłonecznieniu.  

5.3. Przygotowanie podło ża.  

W zakres  przygotowania  podłoża wchodzą następujące prace:  

– usunięcie powierzchniowych zanieczyszczeń,  
– usunięcie mleczka cementowego i słabo związanych warstw betonu,  
– usunięcie szkodliwych substancji mogących mieć wpływ na połączenie nakładanych 

materiałów z betonem i zmniejszających przyczepność, 
– usunięcie uszkodzeń, raków itp. czyli przygotowanie podłoża innymi środkami 

naprawczymi i reprofilującymi,  
Oczyszczenie podłoża betonowego z wody, pyłów i części luźnych. Podłoże  musi być czyste, 

szorstkie, chłonne i wystarczająco  nośne.  
Ewentualne nierówności na połączeniach płyt szalunkowych należy zeszlifować. Wyokrąglić 

przez szlifowanie należy również ostre krawędzie. Powierzchnię oczyścić należy przez 
hydropiaskowanie lub piaskowanie i strumieniowanie wodą. 

Przy powierzchniach z młodego betonu zachować odpowiedni czas wiązania. Usunąć skupiska 
zaczynu cementowego np. przez przetarcie szczotką w dwóch wzajemnie prostopadłych kierunkach. 
Usunąć środki do pielęgnacji i rozformowania. Jeżeli podłoże wykazuje jakiekolwiek usterki to powinno 
być ono usunięte według zasad określonych  przez Inżyniera. 

Dla materiałów na bazie cementu, przed nanoszeniem warstwy podkładowej, podłoże powinno 
być nawilżone wodą i powierzchniowo przeschnięte (matowe). Należy bezwzględnie usunąć 
pozostałości wody jak również film wodny.  

Przy preparatach wymagających suchego podłoża, wilgotność podłoża nie może przekroczyć 
4%. Należy bezwzględnie przestrzegać wymogów. 

Wykonawca zobowiązany jest posiadać przyrząd do oznaczania wytrzymałości na odrywanie 
i dokumentować odpowiednie przygotowanie podłoża protokołem z wynikami badań. Podłoże betonowe, 
prawidłowo przygotowane do nałożenia warstwy ochronnej, powinno mieć wytrzymałość na ściskanie 
powyżej klasy B25. 

Wytrzymałość na odrywanie (wg PN-B-01814) prawidłowo przygotowanego podłoża 
betonowego pod ochronę powierzchniową powinno mieć wytrzymałość: 

a) w konstrukcjach nowo zbudowanych - nie mniejszą niż 1,5 MPa, 
b) w konstrukcjach remontowanych - średnią nie mniejszą niż 1,5 MPa, przy wartości minimalnej 

nie mniejszej niż 1 MPa. 
Jeżeli podłoże wykazuje jakiekolwiek usterki to powinno być ono usunięte według zasad 

określonych  przez Inżyniera. 

5.4. Przygotowanie mieszanki. 

Szczegółowe informacje  o  mieszaniu, dane  produktów  i  uwagi szczególne znajdują się 
w specjalnych informacjach technicznych o produktach.  

Do przygotowania mieszanki należy zużywać każdorazowo całą zawartość opakowania ze 
składnikiem sypkim, bez dzielenia go na porcje.  

5.5. Wbudowanie mieszanki. 

Bezpośrednio przed nanoszeniem powłoki należy usunąć przy pomocy odkurzacza 
przemysłowego luźne frakcje i pyły. Temperatura podłoża i materiału w czasie obróbki, określona 
w kartach informacyjnych winna być ściśle przestrzegana. 

Wykonanie robót powinno odbywać się zgodnie z procesem technologicznym przewidzianym 
przez producenta.  

Obróbka preparatów następuje w zależności od sposobu nanoszenia w jednym lub wielu 
cyklach roboczych za pomocą natrysku, względnie szczotki i pędzla.  

Każdą następną warstwę preparatu nanosi się po wystarczającym związaniu poprzedniej 
warstwy do tego stopnia by nie uległa ona uszkodzeniu. 

Ilość wykonanych warstw zależy od wybranego materiału. Należy dostosować się do wymogów 
producenta, pod warunkiem, że efekt końcowy będzie odpowiadał warunkom trwałości i estetyki (m.in. 
ujednolicenie powierzchni naprawianych).  

5.6. Pielęgnacja.  

Należy przestrzegać instrukcji producentów materiałów. 
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Warstwa powłoki po naniesieniu nie może ulegać nawilżaniu podczas procesu wiązania. 
Szczególne środki ochrony, jak np. przykrycie plandekami, matami itp. należy stosować podczas 
znacznego nasłonecznienia, oddziaływania deszczu lub mrozu. 

Przy preparatach na bazie cementu obowiązują zasady pielęgnacji materiałów budowlanych 
wiązanych cementem.  

5.7. Uwagi dodatkowe do wykonania.  

Przyrządy robocze można czyścić zwykłą wodą. Resztki materiału i pojemniki usunąć zgodnie 
z odpowiednimi przepisami. Resztek nie należy wlewać do kanalizacji. 

W trakcie pracy zaleca się noszenie rękawic, okularów i ubrań ochronnych.  
W  czasie  pracy  nie  należy palić tytoniu, spożywać posiłków  i  pić  napojów!  Po zetknięciu się 

z materiałem skóry lub  oczu  należy  płukać  je  15  min. i niezwłocznie zasięgnąć porady okulisty.  
Należy przestrzegać zasad podanych na kartach danych o bezpieczeństwie pracy i wskazówek 

stowarzyszeń zawodowych o postępowaniu z dyspersjami z tworzyw sztucznych.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót.  

Kontrola   i   odbiór  robót  oraz  kontrola  jakości materiałów   powinna   być  przeprowadzona  
zgodnie  z zasadami ogólnymi podanymi w STWiORB DM.00.00.00. " Wymagania ogólne".  

Kontrolę   wytwarzania   materiałów   należących   do systemów  ochrony  powierzchniowej  
prowadzi producent w ramach nadzoru wewnętrznego. Kontrolę w zakresie odnośnych wymagań,  
w ramach  nadzoru  zewnętrznego,  prowadzi  IBDiM lub upoważniona przez IBDiM instytucja. 

6.2. Badania i kontrola przed przyst ąpieniem do robót.  

Za  wbudowane materiały oraz badanie ich przydatności odpowiada Wykonawca.  
Przed  przystąpieniem  do robót Wykonawca zobowiązany jest  przedstawić Inżynierowi do 

akceptacji aktualne świadectwa badań  materiałów  podstawowych  wykonywanych  w  ramach nadzoru 
wewnętrznego przez producenta (atesty materiałów).  

Ponadto  Wykonawca  zobowiązany  jest  do sprawdzenia daty  produkcji, daty przydatności do 
stosowania, stanu opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania  niezbędne  do 
opracowania składu mieszanek w zależności od temperatury. 

Przed przystąpieniem do robót, kontroli winno podlegać m.in. właściwe przygotowanie podłoża. 
Zakres kontroli jakości sprawdzany za pomocą badań laboratoryjnych.  
Jakość betonu podłoża wg wymagań odnośnie betonu konstrukcyjnego.  
Wytrzymałość na ściskanie wykonać wg PN-74/B-0626 
Wytrzymałość na oderwanie wykonać przez odrywanie stempla φ50 wg PN-92/B-01814. 

Należy wykonać jedno oznaczenie na każde 50m2 powierzchni oczyszczonej, przy czym minimalna 
liczba oznaczeń wynosi 5 dla każdego elementu konstrukcyjnego. Lokalizację przyklejenia stempli 
wyznacza lub zatwierdza Inżynier.  

jakość materiałów zabezpieczających i barwiących beton  - wg wymagań  IBDiM.  

6.3. Badania w trakcie robót.  

W trakcie prowadzenia robót należy w sposób ciągły kontrolować temperaturę i odpowiednią  
wilgotność podłoża, a również odpowiednie przygotowanie mieszanki. 

Podczas robót Wykonawca zobowiązany jest prowadzić oddzielnie dziennik wykonania ochrony 
powierzchniowej, w którym w formie tabelarycznej podaje wszystkie niezbędne informacje o warunkach 
atmosferycznych, stanie używanych materiałów, parametrach technologicznych wbudowania materiałów 
oraz wyniki badań wykonanych powłok ochrony powierzchniowej betonu.  

Zapisy w dzienniku podlegają zatwierdzaniu przez Inżyniera. Akceptacja ich jest warunkiem 
przystąpienia do następnego  etapu robót. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania na swój koszt niezależnie od 
Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że badania Wykonawcy nie są wiarygodne, to Inżynier 
może zlecić niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. Jeżeli 
zastrzeżenia Inżyniera zostaną potwierdzone, to całkowite koszty takich dodatkowych lub powtórnych 
badań zostaną poniesione przez Wykonawcę. 
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Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków Wykonania robót z warunkami 
określonymi w STWiORB z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy.  

6.4. Badania i kontrola po wykonaniu robót.  

Jakość wykonanej powłoki ocenia Inżynier po sprawdzeniu wyglądu i na podstawie 
przedstawionych przez Kierownika dzienników wykonania ochrony powierzchniowej. 

Powierzchnie betonowe zabezpieczone antykorozyjnie nie powinny wykazywać zacieków, 
przebarwień i innych wad. Powłoka podlega ocenie wizualnej pod względem estetyki wykonania: 
połysku, barwy, zamknięcia powierzchni. 

Zakres kontroli jakości sprawdzany za pomocą badań laboratoryjnych.  
a) sprawdzenie grubości warstw powłoki wg wartości minimalnej  i maksymalnej podanej 

w Świadectwie. (Określenie grubości powłoki  antykorozyjnej metodą  pośrednią,  na podstawie 
zużycia materiałów stosowanych do wykonania właściwej powłoki). 

b) pomiar przyczepności powłoki do podłoża (wytrzymałość na odrywanie). Należy wykonać jedno 
oznaczenie na każde 25 m2 nałożonej  warstwy,  przy  czym  minimalna liczba oznaczeń wynosi 
5 dla każdego elementu konstrukcyjnego. Lokalizację  wyznacza Inżynier.  

Zakres badań kontrolnych ustala Inżynier. W szczególności może on uznać za wystarczające 
raporty z badań wykonywanych przez Wykonawcę. 

6.5. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi partiami pokrytymi. 

Jeżeli   pokrycie  będzie  wykonane  źle  to  warstwa wadliwie  wykonana  będzie zerwana 
i wymieniona na nową na koszt Wykonawcy. Ponownie postąpi się w przypadku nieosiągnięcia przez 
próbki określonych parametrów. 

7. OBMIAR ROBÓT.  

Ogólne  zasady  obmiaru  podano  w STWiORB D.00.00.00 "Wymagania ogólne".  
Obmiar powinien być wykonany na budowie w metrach kwadratowych zabezpieczonej 

powierzchni . 
Obmiar robót odbywa się w obecności Inżyniera i wymaga jego akceptacji.  
Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni z wyjątkiem 

zaakceptowanych na piśmie przez Inżyniera.  
Nadmierna grubość warstwy lub nadmierna powierzchnia zabezpieczenia w stosunku do 

dokumentacji projektowej, wykonana bez  pisemnego upoważnienia Inżyniera nie mogą stanowić 
podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00.  

8.2. Odbiory mi ędzyoperacyjne.  

Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace:  

– przygotowanie powierzchni do ułożenia pierwszej warstwy, 
– wykonanie powłok zabezpieczających. 

8.3. Odbiory  po zako ńczeniu robót (po stwardnieniu całej powłoki ochronn ej).  

Do  odbioru  Wykonawca  przedstawia  wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli 
materiałów i robót.  Odbioru  dokonuje Inżynier na  podstawie  oględzin, pomiarów i wyników badań 
Wykonawcy.  

Inżynier zleci Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie uzupełniających 
badań i pomiarów wtedy gdy:  

– zakres lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne z niniejszą specyfikacją.  
– istnieją  jakiekolwiek  wątpliwości  co do jakości robót lub rzetelności badań Wykonawcy.  

Koszty tych badań ponosi Wykonawca tylko w przypadku gdy ich wyniki potwierdzą wątpliwości 
Inżyniera.  
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W przypadku stwierdzenia wad Inżynier ustali zakres wykonania robót poprawkowych lub poleci 
zerwanie i wymianę na nową wadliwie wykonanej powłoki, według zasad określonych w niniejszej 
specyfikacji Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.  

Roboty  poprawkowe  lub  zerwanie  i wymianę wadliwie wykonanej  powłoki na  nową  
Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inżynierem. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  

9.1. Ogólne warunki płatno ści 

Ogólne warunki płatności podane są w STWiORB DM.00.00.00.  

9.2. Szczegółowe warunki płatno ści.  

Płatność za metr kwadratowy należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót na 
podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych, z ewentualnymi potrąceniami.  

Cena jednostkowa wykonania powłok przeciwwilgociowych i antykarbonatyzacyjnych 
powierzchni betonu, wg technologii przyjętej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego, 
obejmuje: prace pomiarowe, oznakowanie robót, wykonanie robót wg zakresu w p.1.3, oczyszczenie 
stanowisk pracy i usunięcie będących własnością wykonawcy materiałów poza pas drogowy. 

9.3. Szczegółowy zakres robot obj ętych zakresem płatno ści:  

– wg przedmiaru. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-88/B-01807 Antykorozyjne    zabezpieczenia    w budownictwie.   Konstrukcje   betonowe  
i żelbetowe. Zasady diagnostyki konstrukcji.  

PN-B-01814  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe.       
Metoda badania przyczepności powłok ochronnych. 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. 
z 2000r. Nr 63.poz.735) 
"Wymagania techniczne wykonania i odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach 
mostowych" opracowany przez IBDiM.  
Katalog Zabezpieczeń powierzchniowych drogowych obiektów inżynierskich. Część – I Wymagania. 
Załącznik do Zarządzenia Nr 11 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19.09.2003r  
Vademecum  bieżącego  utrzymania  i  odnowy dróg. obiektów mostowych tom 5.5 - wyd. przez GDDM.  
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5. M.20.01.07 PRÓBNE OBCIĄŻENIE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWIORB 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem próbnego obciążenia w ramach zadnia wzmocnienia 
dźwigarów i naprawy podpór obiektu mostowego o JNI 30000221 w ciągu drogi powiatowej nr 1613 
o relacji Prudnik – Śmicz w ul. nyskiej w m. Prudnik w km drogi 0+595. 

1.2. Zakres stosowania STWIORB 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą pomiaru przemieszczeń i deformacji obiektu, tj. jego 
ugięć, przesunięć lub obrotów, po wybudowaniu obiektu. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Próbne obci ążenie  - Obciążenie obiektu mostowego, w sposób określony w Projekcie, w celu 
sprawdzenia, czy pomierzone, rzeczywiste ugięcia (odkształcenia) konstrukcji różnią się od wartości 
obliczonych teoretycznie. 

1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami stosowanymi lub użytymi w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Materiały do próbnego obci ążenia mostu 

Piasek lub inny materiał balastujący, zgodnie z Projektem Próbnego Obciążenia i zaakceptowany przez 
Inżyniera. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania próbnego obci ążenia 

Próbne obciążenie obiektu mostowego należy wykonać stosując do tego celu pojazdy samochodowe 
(wywrotki) załadowane materiałem balastowym, o obciążeniu na oś zgodnym z Projektem Próbnego 
Obciążenia. 

Pomiary ugięć (odkształceń) należy wykonywać przy użyciu przyrządów pomiarowych, takich jak 
tensometry, czujniki zegarowe, drut stalowy, łączniki i elementy pomocnicze lub czujniki elektryczne oraz 
badawcza aparatura elektroniczna.  

Dokładność pomiarowa sprzętu do pomiaru przemieszczeń nie powinna być mniejsza od 0,5% 
przewidywanego przemieszczenia maksymalnego, lecz co najwyżej 0,02 mm. 
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Pomiarów w czasie badań dynamicznych dokonuje się za pomocą czujników do dynamicznego pomiaru 
ugięć i odkształceń, na podstawie których określa się częstości drgań własnych, dekrementy tłumienia 
i współczynniki zwiększające. 

Niwelację należy prowadzić stosując niwelatory precyzyjne umożliwiające osiągnięcie dokładności 0,1mm. 
Wykonawca powinien przed przystąpieniem do wykonywania badania przedstawić Inżynierowi kompletny opis 
aparatury pomiarowej oraz udostępnić Inżynierowi do wglądu wyniki skalowania (kalibracji) przyrządów, które 
Wykonawca zamierza zastosować 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Środki transportu 

Materiały będą przewożone zgodnie z pkt 3. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne i Projekt próbnego obci ążenia 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 5. 

Próbne obciążenie należy wykonywać zgodnie z Projektem próbnego obciążenia opracowanym przez 
Jednostkę niezależną od Wykonawcy i zaleceniami Inżyniera.   

Przed przystąpieniem do wykonywania próbnego obciążenia, przynajmniej na 5 dni roboczych przed 
przystąpieniem do badania, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji uzgodniony z Projektantem 
obiektu Projekt próbnego obciążenia (procedury i harmonogram badania). 

Projekt próbnego obciążenia powinien zawierać: 
− schemat obciążenia konstrukcji z określeniem obciążanych przęseł, kolejności ustawienia obciążenia 

samochodami i jego rozmieszczenia, 
− sposób pomiaru ugięć z określeniem sprzętu i programu pomiarów, 
− sposób pomiaru odkształceń obiektu, 
− miejsca pomiaru ugięć, 
− miejsca pomiaru odkształceń, 
− obliczenie ugięć dla założonego schematu obciążeń, 
− obliczenie odkształceń dla założonego schematu obciążeń. 

Przy opracowywaniu  Projektu próbnego obciążenia Wykonawca powinien opierać się na następujących 
założeniach: 
− próbne obciążenie wywoła skutki (siły wewnętrzne, naprężenia) od 75% do 100% skutków normowego 

obciążenia charakterystycznego określonej klasy, 
− obciążenie normatywne konstrukcji jest zgodne z klasą obciążenia podaną w dokumentacji projektowej. 
− próbnemu obciążeniu statycznemu należy poddać wszystkie przęsła mostu 

Badania i kontrola robót w czasie próbnego obciążenia powinny obejmować: 
− sprawdzenie zgodności wykonanej konstrukcji z dokumentacją techniczną, 
− oględziny konstrukcji przed obciążeniem i odnotowanie jej stanu ze szczególnym zwróceniem uwagi na 

rysy, pęknięcia, raki, uszkodzenia spoin, 
− pomiary w czasie próbnego obciążenia, 
− oględziny konstrukcji w czasie próbnego obciążenia,  
− oględziny po zakończeniu próbnego obciążenia.   

Przed rozpoczęciem próbnego obciążenia należy przeprowadzić szczegółową inspekcję w celu wykrycia 
ewentualnych uszkodzeń konstrukcji. Wykonawca próbnego obciążenia powinien przekazać Inżynierowi opis 
stwierdzonych uszkodzeń. 

Obiekt należy poddać obciążeniu próbnemu obciążeniu bezpośrednio po jego wykonaniu i po osiągnięciu 
przez beton wytrzymałości charakterystycznej, czyli co najmniej po 28 dniach od dnia betonowania. 

Przed próbnym obciążeniem nie wolno wprowadzać na obiekt obciążenia eksploatacyjnego 
Dopuszczalne jest wcześniejsze obciążenie konstrukcji pod warunkiem, że zostaną wykonane obliczenia, 

w których będzie uwzględnione rzeczywiste obciążenie oraz aktualna wytrzymałość betonu. 
Przed próbnym obciążeniem obiekt może być obciążany maszynami roboczymi i pojazdami do poziomu 

odpowiadającemu skutkom 25% ruchomego obciążenia charakterystycznego przyjętej klasy obciążenia wg PN-
S-10030. 
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Projekt próbnego obciążenia musi być zgodny z uwagami i zakresem zawartym w dokumentacji 

projektowej. 

5.2. Badania pod obci ążeniem statycznym 

Badanie obejmuje pomiary ugięć głównych elementów nośnych konstrukcji oraz wielkości osiadań podpór 
pod obciążeniem próbnym, zgodnym z Projektem próbnego obciążenia. 

Badanie należy wykonać stosując się do następujących wymagań: 
− nie należy dopuszczać ruchu pojazdów po konstrukcji przed zakończeniem badania pod obciążeniem 

statycznym, 
− w czasie próbnego obciążenia należy wstrzymać kolidujące z badaniami prace budowlane na moście i w 

jego pobliżu od momentu instalacji aparatury pomiarowej do momentu zakończenia badań i demontażu 
aparatury pomiarowej 

− obciążenie próbne należy wprowadzać stosując prędkość pojazdów obciążających nie większą niż 0,5 m/s. 
− ugięcia należy mierzyć w określonych w Projekcie punkach dźwigarów głównych (przynajmniej jeden punkt 

powinien znajdować się w miejscu wystąpienia największego, obliczonego ugięcia dźwigara), 
− odkształcenia należy mierzyć w określonych w Projekcie punktach konstrukcji, 
− osiadanie podpór należy mierzyć w określonych w Projekcie punktach podpór, 
− wszystkie przemieszczenia (ugięcia, osiadania podpór) mierzy się z dokładnością do 0,1 mm, 
− maksymalne ugięcia dźwigarów głównych należy określić na podstawie serii odczytów, w następujący 

sposób: 
− dwie serie odczytów w odstępach 15 min przed wprowadzeniem obciążenia na most, 
− jedna seria odczytów bezpośrednio po całkowitym, pełnym obciążeniu mostu, 
− kolejne serie odczytów następujących po sobie w odstępach 15 minut w czasie znajdowania się pełnego 

obciążenia na moście, dopóki różnice ugięć pomiędzy kolejnymi seriami nie będą mniejsze niż 1% 
przemieszczenia całkowitego, 

− seria odczytów bezpośrednio po odciążeniu, 
− kolejne serie odczytów następujących po sobie po odciążeniu, w odstępach co 15 min, dopóki różnice 

ugięć nie staną się mniejsze niż 1% przemieszczenia całkowitego. 
Pomiary osiadań podpór oraz pomiary osiadań na łożyskach należy prowadzić równocześnie z pomiarami 

ugięć dźwigarów. 
Równocześnie z wykonywaniem pomiarów ugięć, należy obserwować najważniejsze miejsca w konstrukcji, 

w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń. Lokalizacja miejsc narażonych na uszkodzenia wywołane próbnym 
obciążeniem powinna zostać określona w Projekcie próbnego obciążenia. 

Po zakończeniu badania próbnego obciążenia należy szczegółowo obejrzeć cały most, ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na spoiny i materiał w ich sąsiedztwie. 

Pomierzone ugięcia nie mogą przekroczyć wartości obliczonych, a ugięcia trwałe nie mogą być większe od 
wartości dopuszczalnych zgodnie z PN-89-10050 i PN-S-10040:1999. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Uwagi ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 

Wielkości obciążeń użytych do badania obciążenia próbnego nie mogą się różnić od określonych 
w Projekcie o więcej niż ±5%. Ciężary obiektów przeznaczonych do obciążenia konstrukcji mostu należy zważyć 
bezpośrednio przed rozpoczęciem badania. 

Po zakończeniu badania należy przeprowadzić inspekcję wizualną wszystkich ważniejszych elementów 
konstrukcji, w celu wykrycia ewentualnych pęknięć lub innych uszkodzeń widocznych nieuzbrojonym okiem. 

6.2. Opracowanie wyników 

Wykonawca powinien zarejestrować i zestawić wszystkie odczyty i obserwacje wykonane podczas badań 
oraz opracować Raport z próbnego obciążenia dla Inżyniera zawierający porównanie otrzymanych wyników 
badań,  z wynikami obliczeń podanymi w Projekcie. 

6.3. Ocena wyników próbnego obci ążenia 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić raport i przedstawić do akceptacji Inżyniera. Raport 
powinien zawierać wnioski z przeprowadzonych badań.  
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Obiekt wykazujący anomalie w ugięciach lub osiadaniach trwałych może być odebrany warunkowo po 
wydaniu pozytywnego orzeczenia przez Projektanta obiektu.  

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
7. 

Jednostką obmiaru jest całość zadania płatnego po wykonaniu i odbiorze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Po wykonaniu próbnego obciążenia należy wykonać oględziny konstrukcji w celu stwierdzenia, czy nie 

powstały w niej rysy lub widoczne uszkodzenia 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, 
pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Suma ryczałtowa uwzględnia zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, zapewnienie obciążenia, 
ważenie, ustawienie na obiekcie w określonych miejscach, przetrzymanie obciążenia w czasie ze zmianą pozycji 
obciążenia. 

Ryczałt obejmuje również opracowanie Projektu próbnego obciążenia opracowanie wyników oraz Raportu 
z próbnego obciążenia. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-85/S-10030  Obiekty mostowe. Obciążenia. 
PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Wymagania i badania 
PN-91/S-10042  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Projektowanie 
PN-89/S-10050  Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania. 
PN-82/S-10052  Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie. 
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6. M.20.20.15 NAPRAWY POWIERZCHNI BETONOWYCH ZAPRAW AMI TYPU 
PCC  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót przy naprawie betonu elementów obiektu, wzmocnienia dźwigarów  i naprawy podpór obiektu 
mostowego o JNI 30000221 w ciągu drogi powiatowej nr 1613 o relacji Prudnik – Śmicz w ul. nyskiej w 
m. Prudnik w km drogi 0+595 

1.2. Zakres stosowania STWiORB  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu  i realizacji  robót 
wymienionych w punkcie 1.1  

1.3. Zakres robót obj ętych STWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu naprawy 
pionowych, poziomych i sufitowych powierzchni betonu zaprawami typu PCC (z zabezpieczeniem pow. 
stalowej zbrojenia) nakładanymi ręcznie na gł.>1cm,  

i obejmują:  
− prace pomiarowe,  
− oznakowanie robót,  
− montaż i demontaż rusztowania z pomostem i ekranem zabezpieczającym przed 

zanieczyszczeniem środowiska produktami czyszczenia, 
− oczyszczenie powierzchni betonowych ze skarbonizowanej w-wy betonu do głębokości, na której 

wskaźnik PH jest większy od 10, z zebraniem, wywiezieniem i utylizacją produktów czyszczenia 
i gruzu betonowego z rozkuć, 

− usunięcie zacieków i wysoleń, 
− przygotowanie powierzchni pod naprawę z czyszczeniem strumieniowo-ściernym powierzchni 

betonu oraz odkrytej stali do wymaganego stopnia czystości, 
− oczyszczenie podłoża betonowego z pyłów i części luźnych oraz ewentualne usuniecie nadmiaru 

wody, 
− uszczelnienie pęknięć i rys, 
− zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętego zbrojenia, 
− wykonanie warstwy sczepnej – o ile technologia przewiduje, 
− wykonanie odtworzenia otuliny oraz uzupełnienia i rekonstrukcji powierzchni betonu materiałami 

typu PCC z zachowaniem dotychczasowej geometrii i faktury, 
− szpachlowanie powierzchni wykonanych napraw w celu ujednolicenia, 
− pielęgnację wykonanych warstw, 
− przeprowadzenie  pomiarów  i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji. 

1.4. Określenia podstawowe.  

1.4.1. PCC (Polimer-Cement-Concret) – zaprawa cementowa z dodatkiem żywicy syntetycznej. 
Stosowana do napraw lokalnych i na dużych powierzchniach, nie współpracuje statycznie 
z konstrukcją, można go za to stosować cienkowarstwowo. Zatrzymuje proces karbonizacji. 

1.4.2. Szlam PCC –  j.w. lecz o uziarnieniu szkieletu mineralnego do 0,5 mm i zawartości cementu 
50%. 

1.4.3. Powłoka antykorozyjna zbrojenia – w-wa służąca do ochrony zbrojenia przed korozją 
i zwiększenia przyczepności do stali materiału wypełniającego ubytek. 

1.4.4. Atest – wykaz parametrów technicznych produktu gwarantowanych w ramach kontroli 
wewnętrznej producenta. Zawiera on wyniki badań kontroli wewnętrznej producenta. 

1.4.5. Szpachla wyrównawcza – zaprawa wypełniająca i zamykająca wszystkie nierówności materiału 
wypełniającego ubytek, tworząca podłoże pod powłoki ochronne betonu. 

1.4.6. Warstwa sczepna (podkładowa) – warstwa zwiększająca przyczepność zaprawy naprawczej do 
podłoża   betonowego. 
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1.4.7. Punkt rosy – temperatura betonu, w której występuje kondensacja pary wodnej w postaci rosy 
przy określonej temperaturze powietrza i wilgotności. 

1.4.8. Metoda „pull off” – metoda badawcza polegająca na pomiarze wytrzymałości betonu na 
odrywanie, nazywana niekiedy także „Bond-Test”. Jej istota polega na odrywaniu za pomocą 
siłownika, przyklejonego do podłoża metalowego krążka. 

1.4.9. Zaprawa naprawcza – potoczna nazwa zaprawy przeznaczonej do uzupełniania ubytków 
w betonie. 

1.4.10. Zaprawa niskoskurczowa – zaprawa o skurczu nie większym niż 2 ‰. 
1.4.11. Pozostałe określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami oraz określeniami stosowanymi lub użytymi w STWiORB DM.00.00.00. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.  

Wykonawca  robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania  oraz za zgodność z dokumentacją  
techniczną, STWiORB i poleceniami  Inżyniera. Ogólne wymagania podano w STWiORB DM.00.00.00. 
"Wymagania ogólne".  

2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składow., wg STWiORB DM 00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 

Do naprawy ubytków w podporach należy użyć materiałów typu PCC należących do jednego 
systemu materiałowego (obejmującego powłokę antykorozyjną zbrojenia, w-wę sczepną oraz zaprawę 
naprawczą i szpachlę), posiadającego Aprobatę Techniczną.  

Należy stosować materiały, które są oznakowane CE  lub B,  dla których Wykonawca przedstawi 
deklarację zgodności z Polską Normą, normą zharmonizowaną,  aprobatą techniczną wydaną przez 
IBDiM lub europejską aprobatą techniczną. 

Do wbudowania mogą być zastosowane tylko materiały zaakceptowane przez Inwestora. 
Na żądanie inwestora Wykonawca powinien przedstawić aktualne wyniki badań materiałów 

wykonywanych w ramach nadzoru wewnętrznego przez producenta. Ponadto wykonawca zobowiązany 
jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do stosowania, stanu opakowań oraz właściwego 
przechowywania materiałów. Za jakość wbudowanych materiałów odpowiada Wykonawca. 

Przed wbudowaniem materiałów wykonawca musi przedstawić nadzorowi Karty techniczne 
poszczególnych materiałów.  

2.2. Właściwo ści materiałów do napraw powierzchniowych betonu  

Materiały te muszą cechować się : 
− dobrą przyczepnością do podłoża, 
− minimalnym skurczem, 
− szczelnością, 
− odpornością na ścieranie. 

Materiały do naprawy betonu powinny być dobrane pod kątem kompatybilności betonu 
naprawianego i materiału naprawczego oraz wzajemnej kompatybilności różnych materiałów 
naprawczych. Z tego względu zaleca się stosowanie materiałów naprawczych należących do jednego 
systemu zawierającego, w zależności od zakresu robót,  materiał do wykonania zabezpieczenia 
antykorozyjnego stali zbrojeniowej, warstwę sczepną, zaprawę naprawczą, szpachlówkę itp.   

Do napraw konstrukcji betonowych należy stosować materiały konfekcjonowane tzn. wytwarzane 
przez producenta poza obiektem i dostarczane jako gotowy produkt do stosowania na obiekcie. 
W przypadku stosowania płynów zarobowych opartych na koncentratach, przygotowanie płynu 
zarobowego powinno również przebiegać poza obiektem.  

Zaprawami PCC uzupełnia się ubytki betonu na głębokość 1-10cm w kilku warstwach. Między 
warstwami zaprawy naprawczej stosuje się na ogół w-wę sczepną.  

W przypadku konieczności wyrównywania ubytków o głębokości mniejszej niż 1cm, należy 
stosować specjalne zaprawy szpachlowe wchodzące w skład tego samego systemu naprawczego.  

Jednorazowa maksymalna grubość warstwy powinna być zgodna z zaleceniami producenta 
materiału. 
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2.3. Materiał do ochrony antykorozyjnej zbrojenia i  warstwy sczepnej 

Zaleca się stosowanie środka, który jednocześnie spełnia rolę zabezpieczenia antykorozyjnego 
zbrojenia i warstwy sczepnej. Można stosować materiał jednoskładnikowy na bazie cementu 
modyfikowanego polimerem, spełniający wymagania podane w tablicy 1. 

 
Tablica 1.  Właściwości  środka antykorozyjnego i warstwy sczepnej 
 

Lp.  Właściwo ści Jednostka  Wymagania  Metoda badania 
wg 

1 Wytrzymałość na odrywanie 
-  wartość średnia 

-  wartość pojedynczego 
odczytu 

  
MPa 
MPa  

  
≥ 2,0 
≥  1,5 

  
Procedura IBDiM 

PB-TM-X1 

2 Przyczepność do zbrojenia 
-  wartość średnia 

-  wartość pojedynczego 
odczytu 

  
MPa 
MPa 

  
≥ 2,0 
≥  1,5 

Procedura IBDiM  
IBDiM-TWm-18/97 

 

2.4. Stal  

Stal do naprawy skorodowanego zbrojenia powinna spełniać wymagania podane w STWiORB 
dotyczącej zbrojenia. pkt 2. Klasa i gatunek stali powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

2.5. Wymagania dla zapraw niskoskurczowych typu PCC   

Należy stosować jednokomponentową drobnoziarnistą zaprawę naprawczą typu PCC (na bazie 
cementu, modyfikowaną polimerami). Zaprawa powinna mieć przeznaczenie do napraw konstrukcji 
betonowych i żelbetowych, powinna nadawać się do nanoszenia w pozycji sufitowej i do wypełniania 
nieregularnych rozkuć. Powinna również nadawać się do napraw dynamicznie obciążonych elementów 
konstrukcji mostowych. 

Należy stosować zaprawę, która po stwardnieniu spełnia wymagania podane w tablicy 2. 
 
Tablica 2. Wymagania dla stwardniałej zaprawy PCC 
 

Lp. Właściwości Jednostka Wymagania Metoda badania wg 
1 Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach MPa ≥ 9,0 PN-EN 196-1:2006  
2 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach MPa ≥ 45,0 PN-EN 196-1:2006  
3 Wytrzymałość na odrywanie: 

- wartość średnia 
- wartość pojedynczego wyniku 

  
MPa 
MPa 

  
≥ 2,0 
≥ 1,5 

Procedura IBDiM  
PB-TM-X1lub 

PN-EN 1542:2000 
4 Współczynnik liniowej rozszerzalności 

cieplnej K-1 < 15x10-6 
Procedura IBDiM SO-1 

lub 
PN-EN 1770:2000 

5 Dynamiczny moduł sprężystości GPa od 25 do 40 Procedura IBDiM SO-2  
  
6 

  
Skurcz w okresie 1÷90 dni 

  
‰ 

  
≤ 1,2 

Procedura IBDiM  
TWm-31/97lub 

PN-EN 12617-4:2004  
  
7 

  
Pęcznienie w okresie 1÷90 dni 

  
‰ 

  
≤ 0,3 

Procedura IBDiM  
TWm-31/97 lub 

PN-EN 12617-4:2004  
8 Mrozoodporność badana w wodzie 

i roztworze soli (2% NaCl): 
- ubytek masy 

- wytrzymałość na zginanie 
- wytrzymałość na ściskanie 
- wytrzymałość na odrywanie 

  
  

% 
MPa 
MPa 
MPa 

  
F150 
≤ 5 
≥ 7,0 
≥  35 
≥ 1,6 

  
Procedura IBDiM PBTM-
1/12 i Procedura IBDiM 

SO-3  

9 Stopień wodoprzepuszczalności - W 8 PN-B-06250:1988  
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Grubość nakładanej warstwy zaprawy PCC nie może być mniejsza niż 3-krotna grubość ziaren 
najgrubszej frakcji kruszywa, ale nie mniejsza niż 1 cm oraz  powinna zawierać się w granicach grubości 
podanych przez producenta. Maksymalne uziarnienie kruszywa nie może być większe niż 1/3 
planowanej grubości warstwy zaprawy i powinno być mniejsze niż 8 mm. 

2.6. Wymagania dla zaprawy do szpachlowania 

Należy stosować jednoskładnikową zaprawę cementową o uziarnieniu do 0,5 mm modyfikowaną 
polimerami.  Zaprawa powinna mieć przeznaczenie do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych, 
powinna nadawać się do nanoszenia w pozycji sufitowej i do wyrównywania powierzchni betonowych, 
szpachlowania i uszczelniania powierzchni przez zamykanie porów, rys i raków. Powinna również 
nadawać się do napraw dynamicznie obciążonych elementów konstrukcji mostowych. 

Należy stosować zaprawę, która po stwardnieniu spełnia wymagania podane w tablicy 3. 
 
Tablica 3. Wymagania dla stwardniałej zaprawy szpachlowej 
 

Lp. Właściwości Jednostk
a 

Wymagania Metoda badania wg 

1 Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach MPa ≥ 6,0 PN-EN 196-1:2006 
2 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach MPa ≥ 30,0 PN-EN 196-1:2006 
3 Wytrzymałość na odrywanie: 

- wartość średnia 
- wartość pojedynczego  wyniku 

  
MPa 
MPa 

  
≥ 2,0 
≥ 1,5  

Procedura IBDiM PB-
TM-X1 lub PN-EN 

1542:2000  
  
4 

  
Skurcz w okresie 1÷90 dni 

  
 ‰ 

  
≤ 1,2 

Procedura IBDiM TWm-
31/97  

lub PN-EN 12617-
4:2004  

5 Mrozoodporność badana w wodzie i 
roztworze soli (2% NaCl): 

- ubytek masy 
- wytrzymałość na zginanie 
- wytrzymałość na ściskanie 

- wytrzymałość na odrywanie  

  
  

% 
MPa 
MPa 
MPa 

  
F150 
≤ 5 
≥ 7,0 
≥ 20 
≥1,6 

  
Procedura IBDiM 

PBTM-1/12 i Procedura 
IBDiM SO-3  

6 Stopień wodoprzepuszczalności - W8 PN-B-06250:1988  
 

2.7. Materiał do czyszczenia ściernego 

Materiał do czyszczenia ściernego - nie powinien zagrażać środowisku 

2.8. Materiał na zbudowanie pomostów roboczych 

Materiał na zbudowanie pomostów roboczych – rusztowań stojących bądź podwieszonych, 
wyposażonych w ekrany umożliwiające zbieranie produktów czyszczenia strumieniowo-ściernego. 
Materiał i konstrukcja pomostów roboczych muszą zapewnić warunki stateczności i posiadać 
odpowiednią nośność (uwzględniającą ciężar zużytego ścierniwa) 

Pomosty robocze musza zapewniać bezpieczne warunki pracy i być wyposażone w poręcze. 
Rysunki robocze pomostów roboczych podlegają zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dot. sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 
3. 

Wykonawca zobowiązany jest posiadać niezbędny sprzęt do wykonywania robót, zgodnie 
z przyjętą technologią i kartami technicznymi materiałów oraz konieczny, podstawowy sprzęt 
laboratoryjny do kontroli procesu technologicznego i wykonanych prac. 
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3.2. Sprzęt do wykonania robót 

3.2.1. Sprzęt czyszczenia powierzchni betonowej 

W dyspozycji Wykonawcy powinien znajdować się sprzęt do przygotowania powierzchni betonowej, 
np.: 
− młotki, 
− piły do betonu, 
− szczotki stalowe ręczne i obrotowe, 
− szlifierki lub wiertarki do napędu szczotek obrotowych, 
− aparatura do czyszczenia strumieniowo-ściernego (piaskownica, sprężarka w wydajności 10 m3/h), 
− odkurzacz, 
− sprężarka śrubowa. 

3.2.2. Sprzęt do wykonania robót zbrojarskich 

Do wykonania robót zbrojarskich należy stosować sprzęt wg STWiORB dotyczącej zbrojenia pkt 3. 

3.2.3. Sprzęt do nakładania warstwy  sczepnej i środka antykorozyjnego 

Środek antykorozyjny i warstwę sczepną można nakładać średniej twardości szczotką, pędzlem lub 
natryskiem. Do przygotowania środka należy stosować mieszadło wolnoobrotowe (max. 500 obr./min). 

3.2.4. Sprzęt do nakładania zaprawy PCC 

Do przygotowania zaprawy należy stosować  mieszadło wolnoobrotowe (max. 500 obr./min). 
Zaprawę należy nakładać przy użyciu narzędzi zalecanych przez producenta. 

3.2.5. Sprzęt do nakładania szpachlówki 

Do nakładania szpachlówki Wykonawca powinien dysponować  narzędziami tynkarskimi.  

3.2.6. Sprzęt laboratoryjny  

Podczas robót Wykonawca zobowiązany jest kontrolować warunki atmosferyczne, i posiadać do 
dyspozycji: 
− wilgotnościomierz, 
− termometry do pomiaru temperatury powietrza i podłoża betonowego. 

Wykonawca powinien też dysponować sprzętem laboratoryjnym do wykonania badań 
wytrzymałości podłoża oraz jakości powłok (przyczepności, grubości) wg odpowiednich norm 
przedmiotowych.   

4. TRANSPORT.   

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, 
pkt  4. 

Materiały należy transportować i przechowywać zgodnie z zaleceniami producenta podanymi 
w kartach technicznych materiałów. Jeżeli producent nie podaje inaczej, materiały należy transportować 
i przechowywać zgodnie z zaleceniami podanymi poniżej.    

4.2. Transport i przechowywanie materiału  

Materiał powinien być pakowany, transportowany i przechowywany w oryginalnych opakowaniach 
producenta (plastikowych pojemnikach lub workach papierowych). Na każdym opakowaniu powinna być 
umieszczona etykieta zawierająca dane: 
− nazwę i adres producenta, 
− nazwę wyrobu, 
− masę netto, 
− datę produkcji i okres przydatności do stosowania, 
− warunki przechowywania, 
− ogólne zasady stosowania, 
− nr PN lub aprobaty technicznej. 
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Materiał należy przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych, suchych, zabezpieczonych przed 
działaniem mrozu. Okres przydatności dostosowania materiałów przechowywanych w oryginalnie 
zapakowanych, nieuszkodzonych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +25°C wynosi zwykle ok. 
12 miesięcy od daty produkcji.  

Materiał należy przewozić krytymi środkami transportu chroniąc opakowania przed uszkodzeniami 
mechanicznymi i wilgocią.  

4.3. Transport stali 

Transport stali do naprawy skorodowanych prętów powinien odbywać się wg zasad podanych 
w STWiORB dotyczący zbrojenia pkt 4.   

4.4. Transport i przechowywanie  zapraw naprawczych  

Zaprawy do  napraw betonu należy przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych, suchych, 
zabezpieczonych przed działaniem mrozu, w temperaturach od +5°C do +25°C. Okres przydatności do 
stosowania materiałów przechowywanych w oryginalnie zapakowanych nieuszkodzonych opakowaniach 
wynosi zwykle od 9 do 12 miesięcy. 

Zaprawy należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta krytymi środkami transportu, 
chroniąc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, wilgocią i mrozem. 

Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca następujące dane: 
− nazwę i adres producenta, 
− nazwę wyrobu, 
− masę netto, 
− datę produkcji i okres przydatności do stosowania, 
− warunki przechowywania, 
− ogólne zasady stosowania, 
− nr PN lub aprobaty technicznej, 
− nr i datę deklaracji zgodności.   

5. WYKONANIE ROBÓT.  

5.1. Ogólne warunki wykonywania robót.  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST DM.00.00.00. Wymagania Ogólne „pkt. 5 
Wykonawca robót winien posiadać udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu prac przy 

naprawach  betonu konstrukcji mostowych. 
Wykonanie naprawy powierzchni betonowej za pomocą zapraw PCC wraz z przygotowaniem 

powierzchni do naprawy  należy wykonywać zgodnie z „Zaleceniami do wykonywania oraz odbioru 
napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych”. 

Zaprawami niskoskurczowymi można uzupełniać ubytki na głębokość 2÷10 cm w kilku warstwach. 
W niektórych zestawach materiałów między warstwami zaprawy naprawczej stosuje się warstwę 
sczepną. Jednorazowa maksymalna grubość warstwy powinna być zgodna z zaleceniami producenta 
materiałów.   

Zaprawy PCC mogą być stosowane przy naprawach obiektów bez ich wyłączania z ruchu. Podczas 
układania zaprawy i w początkowej fazie jej wiązania należy wyeliminować ruch ciężki i dążyć do 
zminimalizowania drgań obiektu przez ograniczenie szybkości.   

Podczas prac, na bieżąco, na odpowiednich formularzach Wykonawca zobowiązany jest do 
sporządzania dokumentacji wykonawczej, w której zamieszcza m.in.: 
− Dane o obiekcie i naprawianych elementach 
− Informacje o stosowanych materiałach i technologii prac, 
− Dane dzienne o warunkach atmosferycznych podczas robót, 
− Informacje o ilości wykonanych prac i zużytych materiałów, 
− Wyniki badań w ramach kontroli wykonywania i odbioru robót 

5.2. Diagnostyka konstrukcji mostowej 

Przed przystąpieniem do wykonania naprawy należy wykonać diagnostykę konstrukcji określającą 
rodzaj i zakres uszkodzeń oraz przyczynę ich powstania. Diagnostyka powinna obejmować: 

a) stadium wstępne (oszacowanie rozmiaru uszkodzeń), zawierające: 
− analizę istniejącej konstrukcji (rysunki, opisy techniczne, obliczenia statyczne itp.), 
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− określenie rozmiaru uszkodzeń wg rodzaju, zakresów i położenia miejsc uszkodzonych; rodzaje 
uszkodzeń, które powinny być brane pod uwagę to przede wszystkim: 

− obsypujące się powierzchnie, 
− wykwity soli i wyługiwanego z betonu wodorotlenku wapniowego, 
− ślady rdzy na powierzchni betonu,  
− odpryski betonu, spękane krawędzie, 
− zarysowania, 
− odsłonięcie prętów zbrojeniowych, 
− analizę czynników zewnętrznych (oddziaływanie mechaniczne, chemiczne, warunki cieplno-

wilgotnościowe i inne wpływy środowiska); za korozjogenne dla betonowych konstrukcji 
mostowych uważa się stężenia niektórych gazów w powietrzu większe niż: 

− dwutlenek węgla CO2     600 ÷ 1000  mg/m3, 
− dwutlenek siarki SO2      0,5  ÷ 1,00   mg/m3, 
− tlenki azotu NOx             0,10 ÷ 0,50   mg/m3,  
− ustalenie przyczyn powstania uszkodzeń, 
− rozpatrzenie wpływu ewentualnych odstępstw od projektu w trakcie wykonywania i eksploatacji 

obiektu, 
− wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej (dokumentacji fotograficznej, rysunkowej), 
− określenie ilościowe zakresu uszkodzeń, 
b) stadium szczegółowe, zawierające: 

− oględziny i badania poszczególnych zniszczeń i uszkodzeń (zwietrzeliny, wykwity, odbarwienia, 
odpryski otuliny, rysy, zanieczyszczenia itp), wykonanie inwentaryzacji uszkodzeń z pokazaniem 
ich lokalizacji i naniesieniem numeracji,  

− badania obiektu „in-situ”, w szczególności: 
− głębokość karbonatyzacji, 
− wytrzymałość betonu na ściskanie, 
− grubość otuliny zbrojenia, 
− wytrzymałość betonu na rozciąganie metodą „pull-off”, 
− stopnia skażenia, w tym ocena zawartości i rozkład chlorków i siarczanów w przekroju 

betonowym, za szkodliwe uważa się zawartości chlorków w stosunku do masy cementu większe 
od: 
– 0,4% dla elementów żelbetowych, 
– 0,2% dla elementów z betonu sprężonego, 

− beton o pH<11 nie stanowi dostatecznego zabezpieczenia antykorozyjnego dla zbrojenia 
konstrukcji, a zagrożenie istotnie wzrasta w przypadku dodatkowego skażenia siarczanami, 

− pomiar wilgotności, w tym miejsc dotkniętych korozją, 
− pomiar szerokości rozwarcia rys, 
Badania te powinny być wykonane zarówno na powierzchniach wizualnie nieuszkodzonych jak 

i uszkodzonych, 
− szczegółowe badania laboratoryjne pobranych na obiekcie próbek, a w szczególności: 
− struktura kompozytu, 
− profil chlorkowy, 
− wilgotność i nasiąkliwość, 
− wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie przy zginaniu, 
− odkształcalność termiczna, skurcz, wytrzymałość na ścieranie itp. 

Diagnostykę konstrukcji oraz ocenę uszkodzeń  należy wykonywać wg PN-B-01807:1988, 
„Wytycznych badań właściwości ochronnych betonu względem zbrojenia w mostach” oraz „Zaleceń 
dotyczących oceny jakości beton „in-situ” w istniejących konstrukcjach obiektów mostowych”.  

5.3. Wymagania w stosunku do personelu Wykonawcy 

5.3.1. Dokumenty dotycz ące kwalifikacji personelu 

Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań w stosunku do personelu Wykonawca 
zobowiązany jest dołączyć do oferty przetargowej. Żądanie dostarczenia wymienionych dokumentów 
przez Wykonawcę powinno być zawarte w warunkach kontraktu. 
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5.3.2. Wymagania w stosunku do osób kieruj ących robotami: 

− uprawnienia wykonawcze i budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 
w zakresie budownictwa mostowego, 

− znajomość zasad napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych oraz 
technologii stosowania materiałów, udokumentowane ukończeniem szkolenia w zakresie napraw 
oraz doświadczenie w wykonywaniu prac tego typu. 

5.3.3. Wymagania w stosunku do brygadzistów: 

− znajomość technologii i umiejętność stosowania materiałów do napraw i ochrony powierzchniowej 
betonu, ukończenia szkolenia w zakresie napraw oraz doświadczenie w wykonywaniu prac tego 
typu. 

5.3.4. Wymagania w stosunku do robotników: 

− znajomość zasad i umiejętność stosowania materiałów do napraw i ochrony betonu, przeszkolenie 
na stanowisku pracy. 

5.4. Wymagana dokumentacja robót 

Przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Program Zapewnienia 
Jakości (PZJ). Przed przystąpieniem do robót Wykonawca i Inżynier dokonują ustaleń technologicznych, 
których zakres przedstawiony został w załączniku 1. Podczas robót na bieżąco, na odpowiednich 
formularzach Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania dokumentacji wykonawczej według 
załączonych wzorów (przykłady protokołów w załączniku), w której zamieszcza m.in.: 
− dane o obiekcie, 
− informacje o stosowanych materiałach i technologii prac, 
− dane dzienne o warunkach atmosferycznych podczas robót, 
− informacje o ilości wykonanych prac i zużytych materiałów, 
− wyniki wykonanych badań w ramach kontroli wykonywania i odbioru robót. 

Powyższa dokumentacja stanowi podstawę do rozliczenia robót. Dokumentację tę Wykonawca 
zobowiązany jest dołączyć jako element dokumentacji budowy. 

5.5. Zasady wykonywania robót  

Niniejsza STWiORB dotyczy zasad wykonywania napraw powierzchni betonowych za pomocą 
zapraw typu PCC. 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
1.     roboty przygotowawcze, 
2.     przygotowanie podłoża betonowego i stali zbrojeniowej do nałożenia materiału naprawczego, 
3.     nałożenie materiału naprawczego, 
4.     roboty wykończeniowe. 

5.6. Pole referencyjne 

Przed przystąpieniem do prac naprawczych na obiekcie Wykonawca, w obecności przedstawiciela 
Inżyniera przygotowuje pole referencyjne naprawy powierzchniowej betonu. Wykonanie pola 
referencyjnego ma na celu: 
− określenie wszystkich parametrów naprawy powierzchniowej betonu, 
− ocenę przydatności proponowanych materiałów, technologii, 
− ocenę efektów wykonania prac naprawczych. 

Pole referencyjne może stanowić podstawę do oceny, czy wykonana na danym elemencie naprawa 
powierzchniowa wykazuje założone właściwości, czy jest zgodna z wymaganiami projektowymi 
i wymaganiami producenta materiałów.  

Prace podczas wykonywania pola referencyjnego powinny przebiegać uzgodnionymi w protokole 
ustaleń materiałami i zgodnie z założoną technologią. Prace rozpoczynają się od przygotowania podłoża 
i prętów zbrojenia przez wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego zbrojenia, warstwy sczepnej, 
uzupełnienia ubytku, nałożenia szpachlówki a kończąc na ewentualnej powłoce ochronnej ( wg odrębnej 
STWiORB).   
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Dodatkowo, podczas wykonywania pola referencyjnego, dla materiałów z grupy zapraw, należy 
wykonać kontrolę wykonywania prac obejmującą sprawdzenie, na min. 3 próbkach, beleczkach 4×4×16 
cm, gęstości objętościowej oraz wytrzymałości na ściskanie zgodnie z normą PN-B-
04500:1985.  Uzyskane wyniki powinny spełniać wymagania zgodnie z przedmiotowymi normami lub 
aprobatami technicznymi. Gęstość objętościową należy określić również na próbkach o grubości min. 15 
mm, pobranych z odwiertów, uzyskanych podczas badania wytrzymałości na odrywanie (metoda „pull-
off”), przy czym należy wykonać min. 3 pomiary gęstości objętościowej i obliczyć wartość średnią.    

W trakcie wykonywania pola referencyjnego Wykonawca przeprowadza kontrolę wykonania robót, 
a Inżynier badania odbiorcze naprawy powierzchniowej betonu. 

Pole referencyjne należy przygotować oddzielnie dla każdego rodzaju stosowanej naprawy 
powierzchniowej. Miejsca, liczbę i wielkość powierzchni referencyjnych oraz sposób ich oznaczenia 
powinien określić Inżynier.   

Wszystkie uzgodnienia, wynikające z wykonania pola referencyjnego na każdym etapie robót, 
powinny zostać zapisane w protokole wykonania naprawy powierzchniowej betonu, a wyniki badań 
załączone do dokumentacji budowy.  

5.7. Zakres robót naprawczych 

5.7.1. Warunki atmosferyczne 

Jeżeli producent w karcie technicznej nie podaje inaczej, nakładanie zapraw naprawczych należy 
wykonywać przy temperaturach powietrza i podłoża: min. +5°C i max. +30°C. Podczas wykonywania 
prac naprawczych Wykonawca zobowiązany jest kontrolować wilgotność podłoża oraz temperaturę 
powietrza i podłoża. Parametry te muszą odpowiadać wymaganiom podanym w kartach technicznych, 
Polskich Normach lub normach zharmonizowanych lub aprobatach technicznych. Pomiary warunków 
atmosferycznych należy wykonywać co 3÷4 godziny i przy każdej odczuwalnej zmianie pogody. Wyniki 
pomiarów powinny zostać umieszczone w protokołach wykonania warstwy sczepnej i naprawy ubytków 
betonowych. 

Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami, w czasie deszczu i przy 
wilgotności przekraczającej 90%. 

5.7.2. Przygotowanie podło ża do napraw 

Podłoże betonowe podlegające naprawie powinno być jednorodne, czyste, wolne od mleczka 
cementowego, piasku, pyłów, olejów i tłuszczów, a także oczyszczone z odstających grudek 
związanego betonu, skorodowanych, luźnych części betonu, starych powłok ochronnych i innych 
elementów pogarszających przyczepność. Odpowiednio przygotowane powinno być również odsłonięte 
zbrojenia. 

W zakres przygotowania podłoża wchodzą następujące prace:  
− Usunięcie pozostałości powłok ochronnych i pielęgnacyjnych oraz powierzchniowych 

zanieczyszczeń 
− odkucie skorodowanej otuliny i  w-w powierzchniowych betonu do głębokości, na której wskaźnik 

PH jest większy od 10 
− Usunięcie słabo związanych warstw betonu przez piaskowanie, hydropiaskowanie lub 

zgroszkowanie  
− Usunięcie szkodliwych substancji mogących mieć wpływ na połączenie nakładanych materiałów 

z betonem lub na korozję betonu albo stali  
− Oczyszczenie podłoża betonowego z wody, pyłów i części luźnych, oraz z nadmiaru wody. Podłoże 

musi być czyste, szorstkie, chłonne i wystarczająco  nośne.  
− Oczyszczenie odsłoniętych  prętów zbrojeniowych z rdzy do  metalicznie błyszczącej powierzchni 

do stopnia SA 2,5 zgodnie z PN-ISO 8501-1:1996, przez strumieniowanie sprężonym powietrzem 
z trwałym ścierniwem. 

− Krawędzie obszarów naprawianych przy prętach zbrojeniowych powinny być odkute pod kątem 60-
90º. 
Zakres robót naprawczych jest określony w projekcie szacunkowo. Po oczyszczeniu konstrukcji 

należy przeprowadzić weryfikację podanych obmiarów. W przypadku stwierdzenia istotnych 
rozbieżności, należy powiadomić Inżyniera i Projektanta 

Wykonawca zobowiązany jest posiadać przyrząd do oznaczania wytrzymałości na odrywanie 
i dokumentować odpowiednie przygotowanie podłoża protokołem z wynikami badań. 

Średnia wytrzymałość betonu na odrywanie nie powinna być mniejsza od 1,5 MPa.  
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Minimalna wytrzymałość na odrywanie nie powinna być mniejsza niż 1,0 MPa wg Warunków 
Technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.63 
z 2000r, poz.735 §170.2b, badana wg PN-92/B-01814).. 

Średnia wytrzymałość na ściskanie nie powinna być mniejsza od 25 MPa (wg PN-74/B-06262).  
Wartość tę można zapewnić za pomocą odpowiedniej obróbki wstępnej np. frezowania, 

piaskowania, natryskiwania strugą wody pod wysokim ciśnieniem. 
Wykonawca zobowiązany jest dokumentować odpowiednie  przygotowanie podłoża protokołem 

z wynikami badań. Jeżeli  podłoże wykazuje jakiekolwiek usterki to powinno być ono usunięte według 
zasad określonych przez Inżyniera. 

Z przygotowania podłoża Wykonawca powinien przygotować protokół. 

5.7.3. Sposoby przygotowania podło ża przed nakładaniem materiałów naprawczych 

5.7.3.1. Odkuwanie betonu 
                Przed nałożeniem materiałów naprawczych (zapraw PCC) należy usunąć skorodowany beton 
do tzw. „zdrowego betonu”, oczyścić i zabezpieczyć odkryte pręty zbrojeniowe, oczyścić powierzchnię 
naprawianą z wszelkich zanieczyszczeń  oraz wykonać roboty iniekcyjne..  
                Odkuwanie skorodowanego betonu powinno odbywać się pod nadzorem Inżyniera. 
Dopuszczalna wielkość obszaru odkuwania betonu powinna być określona w projekcie naprawy 
i niedopuszczalne jest odkuwanie betonu na obszarze wykraczającym poza ten zakres bez konsultacji 
z Inżynierem. W przypadku konieczności odkucia betonu na znacznym obszarze, mogącym mieć wpływ 
na statykę konstrukcji obiektu lub jej poszczególnych elementów, należy przerwać roboty i powiadomić 
Inżyniera celem skonsultowania się z projektantem robót naprawczych. Należy również powiadomić 
bezzwłocznie Inżyniera i przerwać roboty przygotowawcze w przypadku natrafienia na stal sprężającą. 

Głębokość i kształt skucia powinny być ustalone na podstawie badań, określających m.in. 
głębokość karbonatyzacji, głębokość penetracji szkodliwych związków chemicznych, a także na 
podstawie badań wytrzymałościowych, określających wytrzymałość betonu. W przypadku degradacji 
betonu sięgającej znacznej głębokości, proces skuwania należy poprzedzić analizą statyczno-
wytrzymałościową, określającą czy skuwanie nie zagrozi bezpieczeństwu konstrukcji i ewentualnie 
wykonać niezbędne prace zabezpieczające. Linie wyznaczające krawędzie odkuć powinny być 
prostopadłe lub równoległe do osi naprawianego elementu. Krawędzie obszaru naprawianego należy 
podkuć (naciąć liniowo) pod kątem prostym. Minimalna głębokość podkucia wynosi 1 cm. 

5.7.3.2. Czyszczenie podło ża betonowego 
                Czyszczenie podłoża betonowego polega na usunięciu części luźnych, pyłów, olejów, mleczka 
cementowego i innych elementów obniżających przyczepność. Sposób oczyszczania należy 
dostosować do przewidywanych do wbudowania materiałów naprawczych, zgodnie z ich kartami 
technicznymi.  Do czyszczenia powierzchni należy stosować metodą strumieniowo-ścierną (np. 
piaskowanie, śrutowanie, hydropiaskowanie). Następnie oczyszczoną powierzchnię należy odpylić 
odkurzaczem przemysłowym lub przez zdmuchnięcie pyłu sprężonym powietrzem (sprężarki śrubowe). 
Miejsca zatłuszczone należy zmyć rozpuszczalnikami organicznymi lub detergentami.  

5.7.3.3. Wymiana i uzupełnienie zbrojenia 
Jeżeli stwierdzono korozję zbrojenia, to powinno ono być odsłonięte w stopniu umożliwiającym jego 

oczyszczenie i ewentualne wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego jego powierzchni. W przypadku 
stwierdzenia powierzchniowej korozji prętów zbrojenia (od strony otuliny) beton należy rozkuć do ½ 
średnicy pręta zbrojeniowego.  

Gdy pręty zbrojeniowe są skorodowane na całym obwodzie rozkucie powinno sięgać jeszcze około 
2 cm poza pręt. Odkryte zbrojenie należy oczyścić z rdzy obróbką strumieniowo-ścierną do stopnia 
czystości wymaganego przez producenta materiałów naprawczych (zwykle do stopnia Sa ½ wg PN-EN 
ISO 8501-1:2008. 

W przypadku stwierdzenia po odkuciach korozji 20% przekroju pręta zbrojeniowego, należy 
wzmocnić zbrojenie prętami uzupełniającymi lub odcinki zniszczone pręta usunąć i zastąpić nowymi. 
Pręty stanowiące uzupełnienie należy oczyścić do stopnia czystości jak pręty zbrojenia uzupełnianego. 
Łączenie prętów uzupełnianych z prętami uzupełniającymi należy wykonywać zgodnie z PN-S-
10042:1991.  

O potrzebie wymiany lub wprowadzenia dodatkowego zbrojenia uzupełniającego należy 
powiadomić Inżyniera i Projektanta. 
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Po oczyszczeniu pręty zbrojeniowe należy zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym. Na 
zabezpieczenie prętów zbrojeniowych przed korozją należy stosować materiały o spoiwie mineralnym. 
Materiały te należy stosować łącznie z materiałami naprawczymi. Ilość i grubość warstw ochrony 
antykorozyjnej prętów oraz całość przebiegu procesu wbudowywania materiału musi odpowiadać 
wymaganiom producenta podanym w Kartach Technicznych materiałów.  

Przygotowanie środka antykorozyjnego do użycia musi być zgodne z zaleceniami producenta 
podanymi w karcie technicznej. Zwykle odpowiednią ilość wody wlewa się do mieszarki wolnoobrotowej 
i dodaje suchy składnik mieszając aż do uzyskania jednorodnej masy o konsystencji śmietany (nie 
krócej niż 3 min.). Oczyszczone pręty zbrojeniowe należy pokryć materiałem antykorozyjnym za pomocą 
szczotki, pędzla lub rozpylacza. Ilość i grubość warstw ochrony antykorozyjnej prętów oraz całość 
przebiegu procesu wbudowywania materiału musi odpowiadać wymaganiom producenta podanym 
w kartach  technicznych materiałów. Zwykle należy zastosować dwie warstwy o grubości  0,5 mm 
każda. Odstęp pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw wynosi zwykle od 4 do 5 godz. w temperaturze 
+20°C. Kolejne warstwy naprawy można nakładać po upływie czasu określonym przez producenta 
(zwykle od 4 do 5 godzin w temp. +20°C). 

Naniesione warstwy pokrycia antykorozyjnego nie mogą ulegać nawilżaniu podczas procesu 
wiązania. 

Przy silnym nasłonecznieniu, oddziaływaniu deszczu lub mrozu, należy stosować szczególne środki 
ochrony, jak np. przekrycie plandekami, matami itp. 

Z zabezpieczenia antykorozyjnego prętów zbrojeniowych Wykonawca sporządzi protokół. 
5.7.3.4. Przygotowanie podło ża  

                Przygotowanie warstwy sczepnej i środka antykorozyjnego do użycia musi być zgodne 
z zaleceniami producenta podanymi w karcie technicznej. Zwykle odpowiednią ilość wody wlewa się do 
mieszarki wolnoobrotowej i dodaje suchy składnik mieszając w mieszadłem wolnoobrotowym przez co 
najmniej 3 min., aż do uzyskania jednorodnej masy o konsystencji śmietany. Oczyszczone pręty 
zbrojeniowe należy pokryć środkiem antykorozyjnym przy pomocy średniej twardości szczotki, wałka lub 
rozpylacza. Ilość nakładanych warstw i odstęp czasowy  pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw 
powinny być zgodne z zaleceniami producenta.   

Przed wykonaniem warstwy sczepnej podłoże należy zwilżyć czystą wodą aż do nasycenia 
(chyba, że producent podaje inaczej w karcie technicznej). Warstwę sczepną należy nakładać szczotką, 
pędzlem lub natryskiem. Warstwa sczepna musi zostać dobrze wtarta w podłoże w celu osiągnięcia 
dobrego związania z podłożem. Ilość i grubość warstw oraz całość przebiegu procesu wbudowywania 
materiału musi odpowiadać wymaganiom producenta podanym w kartach  technicznych materiałów. 
Zwykle temperatura powietrza i podłoża w trakcie układania warstwy powinna wynosić  min. +5°C i max. 
+30°C.  Następne warstwy naprawcze powinny być układane na wilgotną warstwę sczepną metodą 
„mokre na mokre”, chyba że producent podaje inaczej w karcie technicznej materiału. 

Z  wykonania warstwy sczepnej Wykonawca sporządzi protokół. 
Jeżeli nie jest stosowana warstwa sczepna podłoże betonowe powinno być przygotowane do 

nałożenia zaprawy naprawczej zgodnie z zaleceniem producenta.  Zwykle powinno być ono  staranne 
nasączone wodą przez 3 dni poprzedzające betonowanie, aby suchy stary beton nie odciągał wody ze 
świeżej mieszanki, a także aby w jak największym stopniu zmniejszyć skurcz różnicowy między starym 
betonem a świeżą zaprawą. Bezpośrednio przed   nałożeniem zaprawy naprawczej nadmiar wody 
należy usunąć, aby powierzchnia była matowo-wilgotna. 

5.7.4. Przygotowanie mieszanek  

Przed przystąpieniem do przygotowania materiałów należy sprawdzić zgodność materiału 
z dokumentacją projektową i specyfikacja techniczną, stan opakowań i termin przydatności do 
stosowania. Wyniki kontroli jakości materiałów do napraw powinny zostać zamieszczone 
w odpowiednich protokołach.  

Jeżeli producent materiału nie przewiduje inaczej w karcie technicznej, materiały należy 
przygotować do aplikacji wlewając odpowiednią ilość wody do czystego naczynia, a następnie podczas 
mieszania, dodając suchą zaprawę. Aby ograniczyć napowietrzanie należy stosować wolnoobrotowe 
mieszadło mechaniczne, mieszając nie krócej niż 3 minuty. Bezpośrednio  przed zastosowaniem, 
materiał powinien stanowić jednorodną mieszaninę, bez widocznych smug i pęcherzyków powietrza. 

Po  wymieszaniu  masa  powinna  być  jednorodna  bez smug, o określonej konsystencji. Należy 
zwracać szczególną uwagę na dno  i  ścianki  pojemnika, przestrzegając  czasu  mieszania. Należy 
ograniczać napowietrzanie mieszanek stosując odpowiednio niskie obroty mieszarek. Preparat jest 
gotowy do użycia zaraz po wymieszaniu. 

Należy zawsze przygotować mieszanki z pełnych zawartości  opakowań.  
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Dokładne informacje o mieszaniu, dane produktów i uwagi szczególne znajdują się w specjalnych  
informacjach  technicznych o produktach.  

5.7.5. Nakładanie zaprawy naprawczej 

5.7.5.1. Warunki ogólne 
Roboty powinny być wykonywane przez specjalistyczne firmy. Przy wykonywaniu robót należy 

zawsze i bezwzględnie przestrzegać zaleceń technologicznych określonych przez producenta materiału. 
Zalecenia te zawarte są w kartach technicznych materiałów i opracowane przez jego producenta. Każdy 
z materiałów naprawczych ma swoją specyfikę stosowania i dla każdego materiału można określić nieco 
inne wymagania dotyczące warunków pogodowych, warunków przygotowania i wilgotności podłoża oraz 
warunków wykonywania kolejnych warstw. Ścisłe przestrzeganie zaleceń technologicznych producenta 
materiału ma decydujący wpływ na trwałość wykonywanych napraw.  

Z wykonania robót Wykonawca powinien sporządzić protokół.  
5.7.5.2. Nakładanie zaprawy naprawczej 

Jeżeli producent nie przewiduje inaczej, zaprawę naprawczą należy nanieść na podłoże 
bezpośrednio po nałożeniu warstwy sczepnej, metodą „mokre na mokre”. W przypadku, gdy warstwa 
sczepna nie jest stosowana, zwykle wymagane jest zwilżenie powierzchni betonowej wodą i usunięcie 
jej nadmiaru, tak by powierzchnia podczas układania zaprawy była matowo-wilgotna.  

Zaprawę należy nanosić techniką wskazaną przez producenta w karcie technicznej. Zwykle nie 
stosuje się metod tynkarskich, materiał naprawczy należy nałożyć kielnią i ubytek  „wykleić” techniką „na 
wcisk” zaprawą, tak aby ją jak najsilniej dokleić do podłoża i zagęścić. Należy przy tym unikać 
nanoszenia nadmiaru materiału poza krawędzie rozkucia. Zaprawę należy dobrze zagęścić, unikając 
powstawania pustek. W sytuacji, gdy konieczne jest nałożenie kolejnej warstwy zaprawy naprawczej 
należy odczekać okres czasu wymagany przez producenta (zwykle 24 godziny) do momentu 
utwardzenia się warstwy poprzedniej, następnie nałożyć warstwę sczepną i na świeżą warstwę sczepną 
nałożyć zaprawę naprawczą.    

Jeżeli producent nie wymaga inaczej, powierzchni na której wykonano naprawę nie należy 
wygładzać na mokro. Po wstępnym związaniu i częściowym stwardnieniu zaprawy (około 1¸2 godzin) 
naprawianą powierzchnię należy delikatnie zatrzeć  packą pokrytą gąbką, filcem lub miękkim tworzywem 
syntetycznym. Nie wolno stosować siłowego zacierania „na ostro”. Wykonaną naprawę należy chronić 
przed zbyt szybkim wysychaniem poprzez przykrywanie folią lub brezentem systematycznie zraszanymi 
wodą. Nie wolno wykonanej naprawy skrapiać wodą i zagładzać do wypłynięcia mleczka cementowego, 
ani posypywać cementem. 

Przygotowaną mieszankę należy nanosić stosując nacisk, warstwami na aktywną jeszcze pod 
względem klejenia warstwę sczepną (jeśli występuje). Większe ubytki muszą być wypełnione w kilku 
procesach roboczych. Zaprawę należy nanosić dobrze zagęszczając i nie dopuszczając do powstania 
pustek. 

Nałożonej zaprawy nie należy nanosić poza obrys konstrukcji, lecz jedynie wygładzić pacą. 
Każdorazowo winna być pokrywana tak mała powierzchnia, aby możliwe było nanoszenie warstwy 
zawsze na świeżą warstwę wiążącą. 

Należy przestrzegać czasu  obróbki  materiału (zależnej od temp.)  
Dla zapraw na bazie cementu, w przypadku braku w-wy sczepnej, podłoże należy wstępnie 

nasączyć kapilarnie wodą. Powierzchnia powinna być matowa i wilgotna. Należy bezwzględnie usunąć 
pozostałości wody jak również film wodny.  

W miejscach wskazanych dokumentacją odtworzenie otuliny i geometrii należy wykonać metodą 
natrysku. Należy zachować wymagania technologiczne producenta. 

Uzupełnienie drobnych ubytków i wyrównanie powierzchni po naprawie ubytków należy wykonać 
warstwą wyrównawczą (zaprawą szpachlową) najwcześniej po 24 godzinach od zakończenia naprawy 
(chyba że producent podaje inaczej).  Zwykle przed nałożeniem szpachlówki podłoże należy lekko 
zwilżyć, tak aby było matowo-wilgotne. Szpachlówkę można nakładać za pomocą packi stalowej, 
drewnianej lub kielni. Zwykle wymagane jest nałożenie dwóch warstw. Pierwszą warstwę po ułożeniu 
należy lekko zatrzeć dla nadania jej szorstkości, druga warstwa stanowi ostateczne pokrycie 
powierzchni.  Nałożoną warstwę zaprawy wyrównawczej należy wygładzić np. wilgotną gąbką, nie 
należy wygładzać zaprawy za pomocą kielni stalowej ani plastikowej. Należy przestrzegać grubości 
warstw, które można nakładać jednorazowo (zwykle około 3 mm). Jeżeli konieczne jest nałożenie 
grubszej warstwy zaprawę wyrównawczą należy nakładać w kilku warstwach. Należy przestrzegać 
okresu czasu pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw zaprawy wyrównawczej (około 24 godzin) oraz 
pomiędzy zaprawą wyrównawczą i powłoką ochronną wg odrębnego STWiORB (około 4 dni).  
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5.7.6. Pielęgnacja 

Jeżeli producent nie podaje inaczej, bezpośrednio po ukończeniu prac związanych z wykonaniem 
naprawy powierzchni betonu należy chronić tę powierzchnię przed intensywnym nasłonecznieniem, 
silnym wiatrem, a także deszczem oraz spadkiem temperatury powietrza poniżej 5°C i przegrzaniem 
powyżej 25°C przez czas określony przez producenta materiału w kartach technicznych. 

Ze  względu  na  możliwość  pojawienia  się  rys skurczowych  odkryte powierzchnie betonu  
wymagają:  
− ochrony przed szybkim wysychaniem. Unikać wpływu wysokich temperatur, mrozu oraz przeciągów 

powietrznych, utrzymywać wilgoć (poprzez pokrycie ich folią, plandekami lub matami), 
− w stanie świeżym zaprawy naprawczej nie należy spryskiwać wodą, 
− w czasie dojrzewania (a szczególnie w czasie wiązania betonu) ochrony zabetonowanych 

elementów przed uderzeniami i drganiami.  
Obowiązują zasady pielęgnacji materiałów budowlanych wiązanych cementem. Jeżeli producent 

materiałów nie podaje inaczej w Kartach Technicznych, zaprawę należy pielęgnować przez okres min. 5 
dni.  

Czas trwania pielęgnacji dobierać w zależności od warstwy naprawczej oraz warunków 
atmosferycznych. 

5.7.7. Uwagi dodatkowe do wykonania             

W czasie wykonywania robót należy chronić skórę i oczy przed zapyleniem. Należy używać 
ubrań, okularów i rękawic ochronnych.  Należy przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa pracy 
podanych przez producenta. 

Materiał w stanie sypkim nie powinien dostać się do kanalizacji, gruntu ani wód gruntowych. 
Należy zawsze doprowadzić do związania resztek materiału przy użyciu około 15-20% wody. Materiał 
związany może być usuwany jak zwykły gruz betonowy.   

Przyrządy robocze można czyścić zwykłą wodą. Resztki materiału i pojemniki usunąć zgodnie 
z odpowiednimi przepisami.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.  

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 

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

stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, ew. badania 
materiałów wykonane przez dostawców itp.), potwierdzające zgodność materiałów z wymaganiami 
pktu 2 niniejszej specyfikacji, 

− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 
określone w pkcie 2 lub przez Inżyniera. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji. 
Podczas robót Wykonawca zobowiązany jest prowadzić protokół wykonania naprawy powierzchni 

betonowej, w którym podaje wszystkie niezbędne informacje o warunkach atmosferycznych, stanie 
używanych materiałów, parametrach technologicznych wbudowania materiałów, ilości zastosowanych 
materiałów oraz wyniki badań wykonanych powłok.  

6.3. Kontrola jako ści materiałów 

Kontrolę wytwarzania materiałów prowadzi producent w ramach nadzoru wewnętrznego. Za 
sprawdzenie przydatności materiałów oraz jakości wbudowania odpowiada Wykonawca. 

Akceptacja materiałów następuje na podstawie Polskich Norm lub, w wypadku ich braku, aprobat 
technicznych i sprawdzeniu ich na zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznej. Wykonawca 
przedstawi Inżynierowi certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności danej partii materiału z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, a także kartę techniczną materiału.  Na żądanie Inżyniera Wykonawca 
przedstawi aktualne wyniki badań materiałów wykonanych w ramach nadzoru wewnętrznego przez 
producenta. 

Przed zastosowaniem materiałów Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić: 
− nr produktu, 
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− stan opakowań materiału, 
− warunki przechowywania materiału, 
− datę produkcji i datę przydatności do stosowania. 

Dodatkowo po otwarciu pojemnika z materiałem Wykonawca powinien  ocenić jego wygląd. 
Podczas przygotowywania materiałów do użycia należy sprawdzać zachowanie proporcji mieszania 
składników i zachowania czasu mieszania składników. Należy też kontrolować zachowanie czasu 
nakładania materiałów i odstępy czasowe pomiędzy układaniem kolejnych warstw. 

6.4. Kontrola przygotowania podło ża 

Podłoże betonowe podlegające naprawie powinno być jednorodne, czyste, wolne od mleczka 
cementowego, piasku, pyłów, olejów i tłuszczów, a także oczyszczone z odstających grudek 
związanego betonu, skorodowanych, luźnych części betonu, starych powłok ochronnych i innych 
elementów pogarszających przyczepność. 

Jeżeli producent materiału nie podaje inaczej w karcie technicznej stosowanego materiału, 
przygotowane podłoże powinno spełniać następujące wymagania: 
− wytrzymałość na ściskanie podłoża betonowego w konstrukcjach nowo zbudowanych obiektów 

(elementów) powinna być nie mniejsza niż wynikająca z przyjętej klasy betonu, dla obiektów 
remontowanych powinna ≥ 25 MPa, 

− wytrzymałość na odrywanie wg normy PN-EN 1542:2000 prawidłowo przygotowanego podłoża 
betonowego powinna wynosić: 

− wartość średnia   ≥ 1,5 MPa, 
− wartość minimalna  1,0 MPa. 

Należy wykonać jedno oznaczenie wytrzymałości na odrywanie betonu w podłożu na każde 25 m2 
powierzchni oczyszczonego podłoża, przy czym minimalna liczba oznaczeń wynosi 5 dla jednego 
obiektu.  

Jeżeli wartość pojedynczego oznaczenia jest niższa niż 1.0MPa, należy wykonać dodatkowe 
oznaczenie obok w odległości około 1m. W przypadku gdy dodatkowe oznaczenie spełni warunek 
minimalnej wytrzymałości na odrywanie i równocześnie wartość średnia z wszystkich oznaczeń nie 
będzie niższa niż 1.5MPa, to należy uznać, iż warunek wytrzymałości podłoża betonowego na 
odrywanie został spełniony.  

Odkryte zbrojenie powinno być oczyszczone do stopnia czystości wymaganego przez producenta 
materiałów naprawczych (zwykle do stopnia Sa ½ wg PN-EN ISO 8501-1:2008) i pokryte środkiem 
antykorozyjnym zgodnie z pktem 5. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji wyniki badań podłoża.  
W przypadku powstania jakichkolwiek wątpliwości, należy wykonać dodatkowe pomiary 

w miejscach wskazanych przez Inżyniera.  

6.5. Badania w trakcie wykonywania robót 

W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne i dostarczać 
wyniki tych badań Inżynierowi. W trakcie prowadzenia robót należy w sposób ciągły kontrolować 
temperaturę i odpowiednią  suchość bądź wilgotność podłoża, a również odpowiednie przygotowanie 
mieszanek. 

6.6. Kontrola wykonania prac naprawczych 

Kontrola wykonania prac naprawczych obejmuje: 
a) badanie wytrzymałości naprawy na odrywanie od podłoża, 
b) sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych naprawianego elementu, 
c) sprawdzenie grubości otuliny zbrojenia.  
Ad a) Naprawione powierzchnie, po odpowiednim stwardnieniu zaprawy, Wykonawca powinien 

zbadać w obecności Inżyniera przez ostukiwanie. W przypadku złej przyczepności naprawy do betonu 
występuje specyficzny dźwięk. Badanie wytrzymałości wykonanej naprawy na odrywanie od podłoża 
należy wykonać wg  PN-EN 1542:2000. Należy wykonać co najmniej 1 pomiar na 25 m2 wykonanej 
naprawy, lecz nie mniej niż 5 dla elementu.  

Miejsca pomiarowe wskazuje Inżynier. Wartość średnia ze wszystkich pomiarów nie powinna być 
mniejsza niż 1,5 MPa, minimalna wartość pojedynczego pomiaru nie powinna być mniejsza niż 1,0 MPa, 
przy czym przełom musi przebiegać w betonie.  Jeżeli wartość pojedynczego pomiaru jest mniejsza niż 
1,0 MPa wówczas należy wykonać dodatkowy pomiar obok, w miejscu również wskazanym przez 
Inżyniera.  
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W przypadku, gdy dodatkowy pomiar spełni warunek minimalnej wytrzymałości na odrywanie 
i równocześnie wartość średnia ze wszystkich pomiarów nie będzie mniejsza niż 1,5 MPa, to można 
uznać, że warunek wytrzymałości na odrywanie został spełniony. Miejsca uszkodzone podczas badań 
należy naprawić przy użyciu tej samej zaprawy, która była stosowana do napraw, zachowując 
wymagania technologiczne odnośnie jej stosowania. W czasie prac należy także dążyć do odtworzenia, 
w miejscu wykonywania naprawy, charakteru istniejącej faktury. 

Ad b) Sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych należy wykonać zgodnie z PN-S-
10040:1999. 

Ad c) Po zakończeniu naprawy należy sprawdzić wykonaną otulinę zbrojenia w naprawianym 
elemencie metodami nieniszczącymi, pod kątem zachowania wartości założonych w projekcie naprawy. 
Z kontroli robót Wykonawca sporządzi protokół.  

6.7. Kontrola po wykonaniu robót 

Jakość wykonanej naprawy ocenia Inżynier po sprawdzeniu wyglądu i na podstawie 
przedstawionych przez Kierownika dzienników wykonania naprawy powierzchniowej. 

Zakres badań kontrolnych ustala Inżynier. W szczególności może on uznać za wystarczające 
raporty i protokoły z badań wykonywanych  przez Wykonawcę. 

Badanie wytrzymałości wykonanej naprawy na odrywanie od podłoża należy wykonać wg  PN-EN 
1542:2000. Miejsca uszkodzone podczas badań należy naprawić przy użyciu tej samej zaprawy, która 
była stosowana do napraw, zachowując wymagania technologiczne odnośnie jej stosowania. W czasie 
prac należy dążyć do odtworzenia, w miejscu wykonania naprawy, charakteru istniejącej faktury. 

Sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych należy wykonać zgodnie z PN-S-
10040:1997. Po zakończeniu naprawy wskazane jest sprawdzenie wykonanej otuliny zbrojenia 
w naprawianym elemencie, metodami nieniszczącymi, pod katem zachowania wartości założonych 
w projekcie. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na swój 
koszt. Jeżeli wyniki niezależnych badań wykażą, że badania Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier 
może polecić Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań albo może opierać się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z niniejszą specyfikacją. Całkowite koszty takich powtórnych lub dodatkowych badań 
i pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę.  

Wszystkie wyżej wymienione badania wykonawca wykonuje w obecności Inżyniera, a wyniki 
załącza do dokumentacji powykonawczej. 

7. OBMIAR ROBÓT.  

7.1. Ogólne  zasady  obmiaru   

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania Ogólne".   

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót 

Jednostką obmiaru jest 1m2 naprawionej powierzchni przy uwzględnieniu faktycznego zużycia 
materiałów naprawczych, przy uwzględnieniu wykonania wszystkich robót wyszczególnionych 
w Przedmiarze.  

Budowa i rozbiórka rusztowań, pomostów, przygotowanie powierzchni i wywóz materiałów 
odpadowych nie podlega osobnemu obmiarowi i mieści się w jednostce obmiaru. 

Płaci się za wykonaną ilość jednostek, wg. rzeczywistego obmiaru.  
Wszystkie rozbieżności z ilością podaną w projekcie i STWiORB musi zaakceptować Inżynier. 
Obmiar robót odbywa się w obecności Inżyniera i wymaga jego akceptacji.  

8. ODBIÓR ROBÓT.  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2. Odbiorowi podlegaj ą:  

− Wykonane rusztowania i pomosty robocze 
− podłoże betonowe, 
− zakres i kształt odkucia, 
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− naprawione i zabezpieczone zbrojenie, 
− wykonana warstwa naprawy 

Do  odbioru  Wykonawca  przedstawia  wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli 
materiałów i robót.  Odbioru  dokonuje Inżynier na  podstawie  oględzin, pomiarów i wyników badań 
Wykonawcy.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 

Inżynier zleci Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie uzupełniających badań 
i pomiarów wtedy gdy:  
− zakres lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne z niniejszą specyfikacją.  
− istnieją  jakiekolwiek  wątpliwości  co do jakości robót lub rzetelności badań Wykonawcy.  

Koszty tych badań ponosi Wykonawca tylko w przypadku gdy ich wyniki potwierdzą wątpliwości 
Inżyniera.  

W przypadku stwierdzenia wad Inżynier ustali zakres wykonania robót poprawkowych, według 
zasad określonych w niniejszej specyfikacji. Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.  

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inżynierem. 
Czynność odbioru winna być udokumentowana odpowiednim protokołem, zgodnie z przyjętymi 

w ST DM.00.00.00. zasadami. 
Podstawą odbioru jest pisemne stwierdzenie Inżyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zg 

z projektem i ST.  

8.3. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− przygotowanie podłoża do wykonania naprawy, 
− przygotowanie zbrojenia - oczyszczenie i nałożenie materiału antykorozyjnego, 
− nałożenie warstwy sczepnej. 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” oraz niniejszej STWiORB.  

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI.  

9.1. Ogólne warunki płatno ści 

Ogólne warunki płatności podane są w STWiORB DM.00.00.00.  

9.2. Szczegółowe warunki płatno ści.  

Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
− roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
− zakup, dostawę i magazynowanie materiałów, konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do wykonania 

robót, 
− przygotowanie podłoża do nakładania powłoki, 
− przygotowanie zbrojenia - oczyszczenie, ewentualne wzmocnienie i nałożenie materiału 

antykorozyjnego,  
− nałożenie warstwy sczepnej, 
− nałożenie zaprawy naprawczej, 
− nałożenie warstwy wyrównawczej, 
− pielęgnację naprawy, 
− wykonanie i rozbiórkę rusztowań, pomostów roboczych, urządzeń pomocniczych, niezbędnych do 

wykonania robót, 
− zapewnienie bezpieczeństwa robót i ochrony środowiska, w tym terenu rzeki, 
− wykonanie badań, 
− uporządkowanie miejsca robót. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac t owarzysz ących   

Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiORB obejmuje: 
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− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych. 

9.4. Szczegółowy zakres robot obj ętych zakresem płatno ści:  

− wg przedmiaru. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości 
PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody 

badań. Pomiar przyczepności przez odrywanie 
PN-EN 1770:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody 

badań. Oznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej 
PN-EN 12617-4:2004 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody 

badań. Część4: Oznaczanie skurczu i wydłużenia 
PN-B-06250:1988 Beton zwykły 
PN-B-01807:1988 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Zasady diagnostyki konstrukcji. 
PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Część 1: Stopnie 
skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podłoży stalowych oraz 
podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok 

PN-S-10042:1991 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Projektowanie 

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania 
i badania 

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Projektowanie.  

PN-S-10040  Żelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.  
PN-B-01807  Antykorozyjne  zabezpieczenia  w budownictwie. Konstrukcje  betonowe 

i żelbetowe. Zasady diagnostyki  konstrukcji.  
PN-B-01814  Antykorozyjne  zabezpieczenia  w  budownictwie.  Konstrukcje  betonowe  

i żelbetowe.  Metoda  badania  przyczepności powłok ochronnych. 
PN-B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i  wytrzymałościowych. 
PN-B-06262  Nieniszczące  badania  konstrukcji  z  betonu.   Metoda  sklerometryczna  

badania wytrzymałości betonu  na ściskanie za pomocą młotka Schmidta 
typu N.  

ISO 8501-2  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów- Wzrokowa ocena czystości powierzchni- Arkusz 2: Stopnie 
przygotowania wcześniej pokrytych powłokami  podłoży stalowych po 
miejscowym usunięciu tych powłok. 

PN-ISO 8501-1  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. 

PN-H-97053   Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji  stalowych. Ogólne wytyczne.  
Procedura IBDiM PB-TM-X1 Badanie przyczepności zaprawy do napraw betonu    metodą „pull-off” 
Procedura IBDiM TWm-18/97 Badanie przyczepności do zbrojenia zapraw modyfikowanych 
Procedura IBDiM SO-1 Badanie współczynnika liniowej rozszerzalności cieplnej dla zapraw 

modyfikowanych 
Procedura IBDiM SO-2 Badanie dynamicznego modułu sprężystości dla zapraw modyfikowanych 
Procedura IBDiM TWm-31/97 Badanie skurczu i pęcznienia zapraw modyfikowanych 
Procedura IBDiM PBTM-1/12 Badanie mrozoodporności zapraw budowlanych 
Procedura IBDiM SO-3 Badanie mrozoodporności zapraw budowlanych 
Wytyczne badań właściwości ochronnych betonu względem zbrojenia w mostach. IBDiM, informacje, 
instrukcje, zeszyt 39, Warszawa 1992, 
„Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach 
mostowych”, IBDiM, Żmigród, 1998, 
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„Zalecenia Dotyczące Oceny Jakości Betonu (In-Situ) w Nowo Budowanych Konstrukcjach Mostów 
i Dróg, opracowywany na zlecenie GDDP przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. 
Vademecum bieżącego utrzymania i odnowy drogowych obiektów mostowych tom 5.5 - wydany przez 
GDDP. 
BS 1881: Part 207 - 1992, Testing concrete. Recommendations for the assessment of concrete strength 
by near-to-surface tests. British Standard.  
Nordtest Method, NT Build 365, Concrete, repair materials and protective coating: bond strength, direct 
pull-off test, 1991.  
Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżyn. i ich usytuowanie (Dz.U.63 
z 2000r, poz.735 
Wymagania Techniczne Wykonania i Odbioru Napraw i Ochrony Powierzchniowej Betonu 
w Konstrukcjach Mostowych, WTW nr X M/93, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa, 1993 
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7. M.20.20.21 WZMACNIANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCJI 
BUDOWLANYCH MATAMI KOMPOZYTOWYMI ZBROJONYMI WŁÓKNAM I 

WĘGLOWYMI 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z realizacją: 
− wzmocnienia w strefach oddziaływania sił rozciągających, 
− wzmocnienia w strefach oddziaływania sił ścinających, 
− wzmocnienia w strefach oddziaływania sił ściskających (w przypadku słupów betonowych 

i żelbetowych), 
− ograniczenia odkształceń, 

elementów konstrukcji budowlanych (betonowych, żelbetowych, sprężonych i stalowych), przy 
zastosowaniu mat kompozytowych zbrojonych włóknami węglowymi przyklejanych do podłoża klejem 
systemowym, wzmocnienia dźwigarów  i naprawy podpór obiektu mostowego o JNI 30000221 w ciągu 
drogi powiatowej nr 1613 o relacji Prudnik – Śmicz w ul. nyskiej w m. Prudnik w km drogi 0+595. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu  i realizacji  robót 
wymienionych w punkcie 1.1  

1.3. Zakres robót obj ętych STWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą ogólnych zasad prowadzenia robót 
wzmacniających związanych z wklejeniem maty zbrojeniowej. 

Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać: 
− wzmocnienie na ścinanie matą zbrojeniową na powierzchni,  
− wzmocnienie na rozciąganie matą zbrojeniową na powierzchni,  
− wzmocnienie na ściskanie (uzwojenie słupa) matą zbrojeniową, 
− wiercenie otworów w dźwigarach i mocowanie blach wzmacniających zakończenie mat węglowych 

na zakończeniu dźwigarów, 
− zabezpieczanie antykorozyjne blach stalowych.  

1.4. Określenia podstawowe. 

1.4.1. Mata zbrojeniowa z włókien węglowych na osnowie poliestrowej – płaski wyrób syntetyczny 
zbudowany z włókien węglowych ułożonych w kierunku podłużnym tworzących wstęgę 
o szerokości 300 mm. Klej systemowy – dwukomponentowy klej na bazie modyfikowanej żywicy 
epoksydowej. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i wytycznymi 
stosowanymi w budownictwie (w przypadku obiektów mostowych z definicjami podanymi 
w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”). 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, STWIORB i poleceniami nadzoru (ogólne wymagania dotyczące robót na obiektach 
mostowych podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.). 

2. MATERIAŁY. 

Materiały stosowane do wykonania prac przewidzianych dokumentacją techniczną muszą posiadać 
aktualne świadectwo dopuszczenia do stosowania.  

Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia: 
− numeru produktu (nadruk lub naklejka na opakowaniu), 
− stanu opakowań, 
− warunków przechowywania materiału, 
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− daty produkcji i daty przydatności do stosowania. 
Za jakość wbudowanych materiałów odpowiada Wykonawca. 

2.1. Mata zbrojeniowa CFRP. 

Do wykonania robót należy zastosować gotowe maty wykonane z włókien węglowych o 
odpowiednich, przewidzianych projektem parametrach technicznych. Szczegółowe wymagania 
dotyczące mat podano w tablicach od 1 do 4. 

 
Tablica 1.  Wymagania dla mat o module sprężystości 240 GPa typ M1. 
 

Właściwo ści Jednostka Wymagania 

Moduł sprężystości GPa 240 

Gęstość g/cm3 1,7 

Masa włókien w kierunku głównym g/m2 300 

Masa powierzchni maty      g/m2 330 

Wytrzymałość na rozciąganie MPa ≥ 3800 

Wydłużenie przy zniszczeniu % 1,55 

 
Tablica 2.  Wymagania dla mat o module sprężystości 240 GPa typ M2. 
 

Właściwo ści Jednostka Wymagania 

Moduł sprężystości GPa 240 

Gęstość g/cm3 1,7 

Masa włókien w kierunku głównym g/m2 400 

Masa powierzchni maty      g/m2 460 

Wytrzymałość na rozciąganie MPa ≥ 3800 

Wydłużenie przy zniszczeniu % 1,55 

 
Tablica 3.  Wymagania dla mat o module sprężystości 240 GPa typ M3. 
 

Właściwo ści Jednostka Wymagania 

Moduł sprężystości GPa 240 

Gęstość g/cm3 1,7 

Masa włókien w kierunku głównym g/m2 600 

Masa powierzchni maty      g/m2 660 

Wytrzymałość na rozciąganie MPa ≥ 3800 

Wydłużenie przy zniszczeniu % 1,55 
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Tablica 4.  Wymagania dla mat o module sprężystości 640 GPa typ M4. 
 

Właściwo ści Jednostka Wymagania 

Moduł sprężystości GPa 640 

Gęstość g/cm3 2,1 

Masa włókien w kierunku głównym g/m2 400 

Masa powierzchni maty      g/m2 430 

Wytrzymałość na rozciąganie MPa 2650 

Wydłużenie przy zniszczeniu % 0,40 

2.2. Klej do mat CFRP. 

Do wykonania robót należy zastosować systemowy, bezrozpuszczalnikowy klej na bazie 
modyfikowanej żywicy epoksydowej z utwardzaczem aminowym. Szczegółowe wymagania dotyczące 
kleju podano w tablicy 5. 

 
Tablica 5.  Wymagania dla kleju 
 

Właściwo ści Jednostka Wymagania Metoda bada ń wg.:  

Moduł sprężystości 

wzdłużnej  

MPa 2000÷2500 PN-EN ISO 1798 

Wytrzymałość na ścinanie MPa 16÷18 PN-EN ISO 178 

Wytrzymałość na ściskanie MPa 50÷60 PN-EN ISO 604 

Wytrzymałość na 

rozciąganie 

MPa ≥30 PN-EN ISO 1798 

2.3. Klej do płaskowników stalowych. 

Do wykonania robót należy zastosować systemowy, bezrozpuszczalnikowy klej na bazie 
modyfikowanej żywicy epoksydowej. Szczegółowe wymagania dotyczące kleju podano w tablicy 6. 

 
Tablica 6.  Wymagania dla kleju 
 

Właściwo ści Jednostka Wymagania Metoda bada ń wg.:  

Moduł sprężystości 

wzdłużnej  

MPa 9900÷12100 PN-EN ISO 1798 

Wytrzymałość na ścinanie MPa ≥10 PN-EN ISO 178 

Wytrzymałość na ściskanie MPa 65÷80 PN-EN ISO 604 

Wytrzymałość na 

rozciąganie 

MPa ≥30 PN-EN ISO 1798 
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2.4. Blachy stalowe wzmacniaj ące (płaskowniki stalowe) 

Blachy stalowe wzmacniających zakończenie mat węglowych na zakończeniu dźwigarów 
wykonane ze stali nierdzewnej ferrytycznej 1.4003 wg PN EN 1090-2, o wymiarach zgodnych z 
dokumentacją projektową. 

Pręt gwintowany  klasy 5.8 nakrętka z kontra i podkładki poszerzone mocowane na zaprawę 
kotwiącą na bazie cementu. 

2.5. Materiały do zabezpieczania antykorozyjnego   

Zabezpieczenie antykorozyjne odkrytych elementów konstrukcji stalowej projektuje się z zestawu 
farb epoksydowo-poliuretanowych o grubości 260 µm. 

Zestawy firmowe epoksydowo- poliuretanowe do zabezpieczenia antykorozyjnego mają posiadać 
aktualne rekomendacje techniczne IBDiM. 

3. SPRZĘT 

Roboty należy wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego, 
przeznaczonego do realizacji robót zgodnie z założoną technologią oraz zaakceptowanego przez 
Kierownika Projektu oraz nadzór. Powinien on spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie 
ogólnym (ogólne wymagania dotyczące sprzętu stosowanego w robotach realizowanych na obiektach 
mostowych podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne"). 

Do wykonania przewidzianych technologiom prac należy przygotować następujący sprzęt 
pomocniczy: 
− wiertarki z nałożonym mieszadłem, 
− wiertarki lub wiertnice do wiercenia w żelbecie, 
− szpachelki, 
− wałki dociskowe. 
− sprzęt malarski dla wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego. 

Podczas wykonywania robót plac budowy powinien być zaopatrzony w odpowiednie środki zgodnie 
z zasadami BHP. 

4. TRANSPORT 

Transport materiałów dowolnymi środkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod 
względem możliwości właściwego ułożenia i umocowania ładunku. Ogólne warunki dotyczące transportu 
podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" punkt 4. Maty należy transportować w rolkach 
opakowanych fabrycznie w sposób zabezpieczający przed mechanicznymi uszkodzeniami. Kleje, farby 
i zaprawy przechowywać w zamkniętych, oryginalnych pojemnikach w dodatniej temperaturze. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne. 

Wykonawca powinien uzgodnić z nadzorem harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki 
w jakich będą wykonywane prace wzmacniające oraz sposób i tryb prowadzenia niezbędnych czynności 
badawczych w ramach kontroli jakości prowadzonych prac. Ogólne zasady wykonania robót na 
konstrukcjach mostowych podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

5.2. Wymagania co do sposobu aplikacji mat kompozyt owych i płaskowników stalowych. 

5.2.1. Przygotowanie podło ża pod maty. 

Z powierzchni należy usunąć wszelkie elementy utrudniające przyczepność (stwardniały zaczyn 
cementowy, materiały obce w rodzaju brudu, olejów i tłuszczy itp.) Idealnymi metodami usuwania są 
piaskowanie, śrutowanie względnie frezowanie. Należy unikać nawilżania powierzchni. 

Minimalna wytrzymałość na odrywanie właściwie oczyszczonego podłoża wynosi 1,0 MPa. 
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Płaskość powierzchni betonowej należy sprawdzić przy pomocy łaty metalowej. Na odcinku 
o długości 2 m mogą występować nierówności nie przekraczające 10 mm. Większe nierówności można 
wyrównać zaprawą wyrównawczą z żywicy epoksydowej (np.: Resin 220) zmieszanej z piaskiem 
kwarcowym (około 20 - 30 % wag. piasku). Wyrównanie nierówności należy wykonać co najmniej 1 
dzień przed zabiegiem doklejania. Przy większych nierównościach, jak również głębszych ubytkach 
betonu można zastosować mineralną zaprawę reprofilacyjną o odpowiednim module sprężystości. 
W tym przypadku przerwa pomiędzy reprofilacją i aplikacją mat powinna być większa. Wilgotność 
podłoża na głębokości do 2 cm powinna być mniejsza od 4%. 

Ewentualne rysy i pęknięcia w konstrukcji betonowej i żelbetowej powinny być wypełnione żywicą 
epoksydową przy zastosowaniu iniekcji ciśnieniowej. 

Bezpośrednio przed doklejaniem mat należy oczyścić powierzchnię przy użyciu szczotki lub 
odkurzacza, tak by podłoże nie było zakurzone. 

5.2.2. Przygotowanie kleju do mat. 

Składniki kleju dostarczane są w ustalonych proporcjach mieszania. Utwardzacz (skład. II) jest 
przelewany do żywicy (skład. I). Należy zwracać uwagę, aby przelać całą ilość utwardzacza. 
Wskazanym jest mieszanie obu składników przy użyciu wolnoobrotowej wiertarki z mieszadłem przy 
prędkości obrotowej max. 300 obrotów/min. Mieszanie powinno odbywać się bardzo dokładnie, również 
przy bokach i dnie pojemnika tak, aby nastąpiło równomierne rozprowadzenie utwardzacza również 
w kierunku pionowym. Mieszanka po wymieszaniu musi być jednorodna. Żywica (np. Resin 55) po 
zastosowaniu przez ok. 6 - 8 godzin powinna podlegać ochronie przed oddziaływaniem wilgoci. O ile 
w tym czasie dojdzie jednak do oddziaływania wilgoci to prowadzi to do wystąpienia białych przebarwień 
i klejenia powierzchni, przy czym znajdująca się poniżej żywica twardnieje prawidłowo. Białe 
przebarwienia względnie klejenie powierzchni zmniejsza lub utrudnia przyczepność później układanych 
warstw. 

5.2.3. Aplikacja mat. 

W obszarze spoiny klejowej tiksotropowa żywica laminująca (np. Resin 55) nanoszona jest pędzlem 
lub wałkiem. Mata jest ręcznie układana na żywicy. Żywica laminująca jest zaciągana szpachelką 
z utwardzonej gumy lub wałkiem wyłącznie w kierunku włókien. 

Na matę nakłada się dodatkową warstwę laminatu z żywicy (np. Resin 55). Poprawność 
impregnacji całej powierzchni maty oceniana jest wizualnie. 

5.2.4. Przygotowanie podło ża pod płaskowniki. 

W dźwigarach należy wywiercić otwory o średnicy zgodnej z dokumentacją projektową a następnie 
je oczyścić. 

Z powierzchni należy usunąć wszelkie elementy utrudniające przyczepność (stwardniały zaczyn 
cementowy, materiały obce w rodzaju brudu, olejów i tłuszczy itp.) Idealnymi metodami usuwania są 
piaskowanie, śrutowanie względnie frezowanie. Należy unikać nawilżania powierzchni. 

Płaskość powierzchni betonowej należy sprawdzić przy pomocy łaty metalowej. Na odcinku 
o długości 2 m mogą występować nierówności nie przekraczające 10 mm. Większe nierówności należy 
wyrównać zaprawą wyrównawczą z żywicy epoksydowej (np.: Resin 220) zmieszanej z piaskiem 
kwarcowym (około 20 - 30 % wag. piasku). Wyrównanie nierówności należy wykonać co najmniej 1 
dzień przed zabiegiem doklejania. Przy większych nierównościach, jak również głębszych ubytkach 
betonu można zastosować mineralną zaprawę reprofilacyjną o odpowiednim module sprężystości. 
W tym przypadku przerwa pomiędzy reprofilacją i aplikacją mat powinna być większa. Wilgotność 
podłoża na głębokości do 2 cm powinna być mniejsza od 4%. 

Ewentualne rysy i pęknięcia w konstrukcji betonowej i żelbetowej powinny być wypełnione żywicą 
epoksydową przy zastosowaniu iniekcji ciśnieniowej. 

Bezpośrednio przed doklejaniem taśm należy oczyścić powierzchnię przy użyciu szczotki lub 
odkurzacza, tak by podłoże nie było zakurzone. Powierzchnię taśmy (od strony klejenia) przeciera się 
białą szmatką i środkiem, zawierającym rozpuszczalnik. Umożliwia to usunięcie zabrudzeń i pyłu 
węglowego. Czyszczenie musi być prowadzone tak długo, aż na białej szmatce nie będą widoczne 
czarne ślady pyłu węglowego. 
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5.2.5. Przygotowanie kleju do płaskowników stalowyc h. 

Żywica i utwardzacz są dostarczone w odpowiednich proporcjach mieszania. Utwardzacz jest 
dodawany do żywicy i mieszany za pomocą wolnoobrotowego mieszadła z prędkością obrotową max. 
300 obrotów/min. Należy zwrócić uwagę na to, aby dokładnie mieszać także przy ścianach i dnie 
pojemnika, dzięki czemu mieszanina staje się całkowicie jednorodna. Unikać napowietrzania mieszanki. 

5.2.6. Aplikacja płaskowników stalowych. 

Na oczyszczony i całkowicie suchy płaskownik nanosi się przy pomocy szpachelki, kielni lub 
specjalnego przyrządu klej nadając mu kształt dachu dwuspadowego. Następnie płaskownik dokleja się 
na odkurzone podłoże. 

Po przyklejeniu otwory dla montażu prętów wypełnia się zaprawą na bazie cementu. 
Następnie płaskownik dociska się przy użyciu prętów stalowych zgodnie z dokumentacją 

rysunkową. 

5.2.7. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego 

Zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać po zamocowaniu i zakotwieniu blach 
wzmacniających. 

Podczas schnięcia i utwardzania powłok należy zapewnić warunki otoczenia zgodnie z kartami 
technicznymi produktu. 

Podczas wykonywania każdej kolejnej powłoki konieczne jest: 
1) przestrzeganie czasu nałożenia kolejnej powłoki zgodnie z zaleceniami producenta farb, 
2) sprawdzenie czy poprzednia powłoka w procesach międzyoperacyjnych nie uległa zabrudzeniu i 

ewentualne usunięcie zabrudzenia. 
W przypadku, gdy kolejną powłokę wykonuje się po przerwie zimowej lub jakiejkolwiek dłuższej 

przerwie, należy zbadać poziom zanieczyszczeń jonowych. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych 
stężeń należy powierzchnię konstrukcji umyć wodą pod ciśnieniem minimum 20 MPa. 

Jeżeli przerwa w nanoszeniu powłok była dłuższa niż zalecana w karcie technicznej danej farby lub 
dłuższa niż 1 miesiąc dla powłok epoksydowych (jeśli producent nie zaleca inaczej), powierzchnię przed 
nakładaniem kolejnej warstwy należy uszorstnić poprzez omiecenie drobnym ścierniwem (frakcji 0,4 ÷ 
0,8 mm z przewagą frakcji drobnej; kąt czyszczenia nie większy niż 60°). Nie dopuszcza się 
uaktywniania powierzchni substancjami chemicznymi zagrażającymi środowisku (np. rozpuszczalnikami 
zawierającymi węglowodory aromatyczne). 

Warstwę gruntującą należy nakładać na powierzchnię przygotowaną – suchą, pozbawioną 
produktów korozji, soli, tłuszczu i kurzu. Zaleca się nakładać farbę natryskiem bezpowietrznym lub 
powietrznym.   

Drugą warstwę (międzywarstwę) można nakładać po upływie czasu zalecanego przez producenta, 
w zależności od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i rodzaju farby ( zwykle w temp. 20° C 
wynosi on 2 godz.). Przed ułożeniem drugiej warstwy farby należy przeprowadzić ewentualne, zalecane 
przez producenta farb przygotowanie powierzchni np. przez ponowne umycie konstrukcji ewentualnie 
zszorstkowanie mechaniczne. Powierzchnia powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu, kurzu i soli. 
Farbę należy nakładać natryskiem bezpowietrznym (chyba, że producent dopuszcza inaczej). 
Temperatura farby w trakcie nakładania powinna wynosić co najmniej 15°C. Warstwę nawierzchniową 
można nakładać po upływie czasu podanego przez producenta systemu (w temp. 20°C wynosi on 
zwykle 8 godz.). 

Uszkodzenia, niedomalowania i złącza należy uzupełnić tym samym, jak w wytwórni, systemem 
powłokowym. Warunki aplikacji, jak i sezonowanie farb muszą być zgodne z wymaganiami producenta. 

Na budowie malowanie należy zakończyć na godzinę (w temp. 20°C) przed zachodem słońca. 
Umożliwi to wyschnięcie powłoki przed osadzeniem się wieczornej rosy. Powłoka, w określonym przez 
producenta okresie utwardzania, musi być zabezpieczona przed nadmierną wilgocią. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Kontrolę wytwarzania materiałów prowadzi producent, natomiast kontrolę przydatności materiałów 
do zastosowania prowadzi wykonawca robót. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia: 
− numeru produktu (nadruk lub naklejka na opakowaniu), 
− stanu opakowań, 
− warunków przechowywania materiału, 
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− daty produkcji i daty przydatności do stosowania. 
W czasie wykonywania robót powinny być prowadzone odpowiednie badania i kontrole: 

− bieżące sprawdzanie warunków atmosferycznych, 
− bieżące sprawdzanie stanu i parametrów podłoża, 
− bieżące sprawdzanie wytrzymałości kleju, 
− kontrola stosowania materiałów zgodnie z warunkami technologicznymi producenta, 
− kontrola zużycia materiałów zgodnie z dokumentacją techniczną i wytycznymi producenta, 
− sprawdzanie poprawności wykonania poszczególnych etapów robót. 

Nośne podłoże stanowi warunek prawidłowego wykonania wzmocnienia przy użyciu mat. 
Minimalna wytrzymałość podłoża na odrywanie wynosi 1.0 MPa. Wytrzymałość na odrywanie należy 
kontrolować metodą „pull-off”. 

Płaskość powierzchni betonowej należy sprawdzić przy pomocy łaty metalowej. Na odcinku 
o długości 2 m mogą występować zagłębienia o głębokości nie przekraczającej 10 mm.  

Podłoże musi posiadać temperaturę wyższą od temperatury punktu rosy o przynajmniej 3°C. 
Zawartość wilgoci w podłożu nie powinna przekraczać wagowo 4% na głębokości do 20 mm (ustalenie 
za pomocą przyrządu CM).  

Przy doklejaniu mat kompozytowych temperatura podłoża oraz powietrza atmosferycznego musi 
wynosić nie mniej niż 5°C i nie więcej niż 30°C.  

Ogólne zasady kontroli jakości robót w zakresie naprawy mostów podano w STWIORB 
DM.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

 
Wykonawca wykaże, że poszczególne powłoki malarskie zostały wykonane zgodnie 

z przedmiotowymi normami, Dokumentacją Projektową i STWiORB: 
− po zagruntowaniu,  
− po wykonaniu międzywarstwy, przed wysyłką z warsztatu, 
− po wykonaniu warstwy nawierzchniowej. 

Ocenę jakości powłok malarskich przeprowadza się kontrolując: 
− wygląd zewnętrzny powłoki (ocena niedomalowań, zacieków, wtrąceń, zmarszczeń, cofania się 

wymalowania, kraterowania igłowego, kraterowania z pękającymi pęcherzami, spękań, skórki 
pomarańczowej, suchego natrysku, podnoszenia, zgodności koloru z projektowanym), 

− grubość powłok, 
− przyczepność powłok. 

Ocenę wyglądu dokonuje się nieuzbrojonym okiem przy świetle dziennym lub sztucznym o mocy 
100 W z odległości  0, 5 ÷ 1, 0 m od powierzchni. Za miejsce obserwacji przyjmuje się obszar 
w kształcie kwadratu o boku 10 cm, dobrze widoczny z odległości 0,5 ÷1,0 m.  

Za wady niedopuszczalne należy uznać: 
− grube zacieki w formie firanek z występującymi na nich spęcherzeniami powłoki, 
− grube zacieki kończące się kroplami farby, 
− skórkę pomarańczowa i kratery wynikające z podnoszenia się pokrycia, 
− kratery przebijające powłokę do podłoża, 
− duże spęcherzenia, 
− zmarszczenia, spękania wgłębne, 
− spękania deseniowe. 

Wystąpienie choćby jednej z wymienionych wad dyskwalifikuje powłokę na danym fragmencie 
powierzchni.  

Grubość powłoki 
Pomiar należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN ISO 2808:2000. Zaleca się metodę nieniszczącą 

(metodę 6). Do pomiaru należy stosować miernik elektromagnetyczny z czujnikiem integralnym lub na 
przewodzie. Wyniki pomiarów przy prawidłowej grubości zestawu powinny spełniać wymóg, aby 90% 
wyników pomiarów wykazywało nie niższą od wartości nominalnej, a najwyżej 10% pomiarów może 
mieć wartość co najmniej 0,9 wartości nominalnej. Maksymalna grubość nie może być większa od 
dwukrotnej grubości nominalnej, lecz nie większa niż 600 µm.  

Przyczepność powłok 
Przyczepność powłok należy testować metodą odrywową (pull-off) wg PN-EN ISO 4624: 2004.  
Przyczepność powinna wynosić nie mniej niż 5MPa wg metody odrywowej. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest m2 przyklejonej maty. Ogólne zasady obmiaru robót w budownictwie 
mostowym podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 7. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiory należy dokonywać sprawdzając przytoczone w p. 6 kryteria oceny. Czynność odbioru 
winna być dokumentowana odpowiednim protokołem. Podstawą odbioru jest pisemne stwierdzenie 
Inżyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i STWIORB. Ogólne zasady 
Odbioru Robót w budownictwie mostowym podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne"  
pkt. 8. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne warunki płatno ści 

Ogólne warunki płatności podane są w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne"  
pkt. 9. 

9.2. Szczegółowe warunki płatno ści.  

Podstawą płatności jest wykonanie robót określonych projektem zgodnie z pozycjami 
przedmiarowymi. 

Cena jednostkowa wykonania wzmocnienia nawierzchni obejmuje:  
− koszt materiałów wraz z transportem, 
− przygotowanie podłoża, 
− naniesienie kleju na przygotowane podłoże, 
− naklejenie maty, 
− naniesienie drugiej warstwy kleju, 
− wiercenie otworów, 
− montaż blach wzmacniających (płaskowników), 
− zabezpieczenie antykorozyjne płaskowników, 
− badania zgodnie z niniejszą STWIORB, 
− zapewnienie bezpieczeństwa robót i ochrony środowiska, w tym terenu rzeki, 
− uprzątnięcie terenu robót. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac t owarzysz ących   

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

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

tymczasowych. 

9.4. Szczegółowy zakres robot obj ętych zakresem płatno ści:  

− wg przedmiaru. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Zalecenia producenta mat dotyczące technologii aplikacji.  
Karty informacji technicznej maty S&P C Sheet oraz Resin 55. 
Aprobata IBDiM Nr AT/2010-02-0822. 
PN EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich. Część 1: Ogólne wprowadzenie 
PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich. Część 2: Klasyfikacja środowisk 
PN-C-81400:1989 Farby i lakiery. Pakowanie, przechowywanie, transport 
PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocą 

systemów malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich 
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PN-EN ISO 12944-8:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
systemów malarskich. Część 8: Opracowanie dokumentacji dotyczącej 
nowych prac i renowacji 

PN-EN ISO 1513:1999 Farby i lakiery. Sprawdzenie przygotowania próbek do badań 
PN-EN ISO 8502-3: 2000· Przygotowanie podłoży stalowych przed   nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i 
stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży 
stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok 

PN-ISO 8501-2:2002 Przygotowywanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie przygotowania 
wcześniej pokrytych powłokami podłoży stalowych po miejscowym usunięciu 
tych powłok (kolorowe wzorce) 

PN-EN ISO 4628-2:2005 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok. Określanie ilości i rozmiaru 
uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie. Część 2: 
Ocena stopnia spęcherzenia 

PN-EN ISO 4628-3:2005 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok. Określanie ilości i rozmiaru 
uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie. Część 3: 
Ocena stopnia zardzewienia 

PN-EN ISO 4628-4:2005 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok. Określanie ilości i rozmiaru 
uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie. Część 4: 
Ocena stopnia spękania 

PN-EN ISO 4628-5:2005 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok. Określanie ilości i rozmiaru 
uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie. Część 5: 
Ocena stopnia złuszczenia 

PN-EN ISO 4628-6:2001 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok. Określanie intensywności, ilości 
i rozmiaru podstawowych rodzajów uszkodzeń. Ocena stopnia skredowania 
metodą taśmy 

PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności 
PN-H-97052:1970 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa 

i żeliwa do malowania 
PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki 
PN-EN 1090-2:2009 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 2: Wymagania 

techniczne dotyczące konstrukcji stalowych 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia  2004 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu 
cieplnym (Dz. U. z 2004 r. nr 16 poz. 156) 
Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2001 r., nr 62, poz. 628) 
Zalecenia do wykonania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych drogowych 
obiektów mostowych, nowelizacja w 2006 r. stanowiąca załącznik do zarządzenia nr 15 Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 marca 2006 r. 
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. nr 11, 
poz. 84 wraz z późniejszymi zmianami) 
 
 


