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 SST „Odnowa oznakowania poziomego na sieci dróg powiatowych zarządzanych przez PZD Pszczyna” 
 

D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z oznakowaniem poziomym dróg. 
1.2. Określenia podstawowe 
 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na 
podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 
atmosferycznych. 
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. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 
wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, 
bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 
1.3 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami 
1.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.  
1.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
1.7 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.  
1.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
1.9 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. 
1.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
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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.   
  
2. 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  
 
3. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 
4. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót. 
 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
5.1. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
5.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
 
6. OBMIAR ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
6.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a)    odbiorowi częściowemu, 
b)    odbiorowi ostatecznemu, 
c)    odbiorowi pogwarancyjnemu. 
7.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik 
projektu. 
7.3. Odbiór ostateczny 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 pisemnie potwierdzona przez  
stwierdzona przez Wykonawcę  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,  
7.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
8.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
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 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. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1.     Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami). 
2.     Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami). 
  

D-07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME 

 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
 Przedmiotem  niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST))  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  
oznakowania poziomego dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w  Pszczynie.  
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja  stosowana  jest,  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy,  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  
na  drogach powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w  Pszczynie 
 1.3. Zakres robót objętych SST  
 Ustalenia  zawarte  w  niniejszych  wytycznych  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonywaniem  i 
odbiorem oznakowania poziomego stosowanego na drogach o nawierzchni twardej.  
 1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1.  Oznakowanie  poziome  -  znaki  drogowe  poziome,  umieszczone  na  nawierzchni  w  postaci  linii  ciągłych  lub 
przerywanych,  pojedynczych  lub  podwójnych,  strzałek,  napisów,  symboli  oraz  innych  linii  związanych  z  
oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni.  
1.4.2. Znaki podłużne - linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim kątem, występujące jako 
linie segregacyjne lub krawędziowe, przerywane lub ciągłe.  
1.4.3.  Strzałki  -  znaki poziome na nawierzchni, występujące jako strzałki kierunkowe służące do wskazania 
dozwolonego  kierunku jazdy oraz strzałki naprowadzające, które uprzedzają o  konieczności opuszczenia pasa, na 
którym się znajdują.  
1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki wyznaczające miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystów w poprzek jezdni 
oraz  miejsca zatrzymania pojazdów.  
1.4.5.  Znaki  uzupełniające  -  znaki  w  postaci  symboli,  napisów,  linii  przystankowych  oraz  inne  określające  
szczególne  miejsca na nawierzchni.  
1.4.6.  Materiały  do  poziomego  znakowania  dróg  - materiały zawierające rozpuszczalniki, wolne od 
rozpuszczalników lub punktowe elementy odblaskowe, które mogą zostać naniesione albo wbudowane przez 
malowanie, natryskiwanie, odlewanie,  wytłaczanie,  rolowanie,  klejenie  itp.  na  nawierzchnie  drogowe,  stosowane  
w  temperaturze  otoczenia  lub  w  temperaturze podwyższonej. Materiały te powinny być retrorefleksyjne.  
1.4.7. Materiały do znakowania cienkowarstwowego - farby nakładane warstwą grubości 0,3 - 0,8 mm (mierzone na 
mokro).  
1.4.8. Materiały do znakowania grubowarstwowego - materiały nakładane warstwą grubości minimum 3,0 mm. Należą 
do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimno.  
1.4.9 Materiały prefabrykowane – materiały, które łączy się z powierzchnia drogi przez klejenie, wtapianie, 
wbudowywanie lub w inny sposób. Zalicza się do nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtapiania, taśmy 
prefabrykowane do oznakowań  tymczasowych i trwałych oraz punktowe elementy odblaskowe, grubość oznakowania 
poziomego wykonana z materiałów prefabrykowanych (za wyjątkiem punktowych elementów odblaskowych) powinna 
odpowiadać oznakowaniu poziomemu grubowarstwowemu.    
1.4.10 Punktowe elementy odblaskowe – materiały o wysokości do 25 mm, które są przyklejane lub wbudowywane w 
nawierzchnię. Maja różny kształt, wielkość oraz rodzaj i liczbę zastosowanych elementów odblaskowych, do których 
należą szklane soczewki, elementy odblaskowe z polimetekrylanu metylu i folie odblaskowe. 
1.4.11 - Kulki szklane lub ceramiczne - materiał do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na oznakowanie 
wykonane materiałami w stanie ciekłym, w celu uzyskania widzialności oznakowania w nocy.  
1.4.9. Materiał uszorstniający - kruszywo zapewniające oznakowaniu poziomemu właściwości antypoślizgowe.  
1.4.10. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.   
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”    
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 2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”    
2.2. Dokument dopuszczający do stosowania materiałów  
Każdy materiał używany przez Wykonawcę do poziomego znakowania dróg musi posiadać aprobatę techniczną.  
2.3. Badanie materiałów, których jakość budzi wątpliwość  
 Wykonawca  powinien  przeprowadzić  dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budzą  wątpliwości  jego  lub 
inspektora nadzoru, co do jakości, w celu stwierdzenia czy odpowiadają one wymaganiom określonym w punkcie 2. 
Badania te  Wykonawca  zleci  IBDiM  lub  akredytowanemu  laboratorium.  Badania  powinny  być  wykonane  zgodnie  
z  „Warunkami technicznymi POD-97” [4].  
2.4. Oznakowanie opakowań  
 Wykonawca  powinien  żądać  od  producenta,  aby  oznakowanie  opakowań  materiałów  do  poziomego  znakowania  
dróg  było  wykonane  zgodnie  z  PN-O-79252  [2],  a  ponadto  aby  na  każdym  opakowaniu  był  umieszczony  trwały  
napis zawierający:  

 nazwę producenta i materiału do znakowania dróg,  
 masę brutto i netto,  
 numer partii i datę produkcji,  
 informację o szkodliwości i klasie zagrożenia pożarowego,  
 ewentualne wskazówki dla użytkowników.  

2.5. Przepisy określające wymagania dla materiałów  
 Podstawowe  wymagania  dotyczące  materiałów  podano  w  punkcie  2.6,  a  szczegółowe  wymagania  określone  są  
w „Warunkach technicznych POD-97” [4].  
2.6. Wymagania wobec materiałów do poziomego znakowania dróg  
2.6.1.  Materiały do znakowania cienkowarstwowego  
 Materiałami do znakowania cienkowarstwowego powinny być farby nakładane warstwą grubości 0,3 - 0,8 mm (na 
mokro). Powinny być nimi ciekłe produkty zawierające ciała stałe rozproszone w organicznym rozpuszczalniku lub 
wodzie, które mogą występować w układach jedno- lub wieloskładnikowych.  Podczas  nakładania  farb,  do  
znakowania  cienkowarstwowego,  na  nawierzchnię  pędzlem,  wałkiem  lub  przez natrysk, powinny one tworzyć 
warstwę kohezyjną w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym.  Właściwości fizyczne materiałów do 
znakowania cienkowarstwowego określa aprobata techniczna odpowiadająca wymaganiom POD-97 [4].  
2.6.2. Materiały do znakowania grubowarstwowego  
Materiałami  do  znakowania  grubowarstwowego  powinny  być  materiały  umożliwiające  nakładanie  ich  warstwą 
grubości  minimum  3,0  mm.  Właściwości  fizyczne  materiałów  do  znakowania  grubowarstwowego  i  wykonanych  
z  nich elementów prefabrykowanych określa aprobata techniczna, odpowiadająca wymaganiom POD-97 [4].  
 2.6.3. Zawartość składników lotnych w materiałach do znakowania cienkowarstowego i grubowarstwowego  
 Zawartość  składników  lotnych  (rozpuszczalników  organicznych)  nie  powinna  przekraczać  w  materiałach  do 
znakowania:  

 cienkowarstwowego 30% (m/m),  
 grubowarstwowego 2% (m/m).  

 Nie  dopuszcza  się  stosowania  materiałów  zawierających  rozpuszczalnik  aromatyczny  (jak  np.  toluen,  ksylen) w 
ilości większej niż 10%. Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających benzen i rozpuszczalniki chlorowane.  
2.6.4. Kulki szklane lub ceramiczne  
 Materiały w postaci kulek szklanych lub ceramicznych 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 lub ceramiczne powinny charakteryzować się współczynnikiem załamania powyżej 1,50, wykazywać 
odporność na wodę i zawierać nie więcej niż 20% kulek z defektami.   Kulki hydrofobizowane powinny ponadto 
wykazywać stopień hydrofobizacji co najmniej 80%.  
 Właściwości kulek określa aprobata techniczna, odpowiadająca wymaganiom POD-97 [4].  
2.6.5. Wymagania wobec materiałów ze względu na ochronę warunków pracy i środowiska  
 Materiały  stosowane  do  znakowania  nawierzchni  nie  powinny  zawierać  substancji  zagrażających  zdrowiu  ludzi i 
powodujących skażenie środowiska.  
2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów  
 Materiały do znakowania cienko- i grubowarstwowego nawierzchni powinny zachować stałość swoich właściwości 
chemicznych  i  fizykochemicznych  przez  okres  co  najmniej  6  miesięcy  składowania  w  warunkach  określonych  
przez producenta.  
Materiały  do  poziomego  znakowania  dróg  należy  przechowywać  w  magazynach odpowiadających  zaleceniom 
producenta, zwłaszcza zabezpieczających je od napromieniowania słonecznego, opadów i w temperaturze, dla:  
a)  farb wodorozcieńczalnych od 5 o  do 40 o C,  
b)  farb rozpuszczalnikowych od 0 o  do 25 o C,  
c)  pozostałych materiałów - poniżej 40 o C.  
 
3. SPRZĘT  
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3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
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:  

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

 frezarek,  
 sprężarek,  
 malowarek,  
 układarek mas chemoutwardzalnych 

 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  
4.2. Przewóz materiałów do poziomego znakowania dróg  
 Materiały do poziomego znakowania dróg należy przewozić w pojemnikach zapewniających szczelność, bezpieczny  
transport i zachowanie wymaganych właściwości materiałów. Pojemniki powinny być oznakowane zgodnie z normą 
PN-O-79252 [2].   
 Materiały  do  znakowania  poziomego  należy  przewozić  krytymi  środkami  transportowymi,  chroniąc  opakowania 
przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 [1] oraz zgodnie z prawem przewozowym.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  
5.2. Warunki atmosferyczne  
W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosić co najmniej 5 o C,  a  
wilgotność  względna  powietrza  powinna  być  zgodna  z  zaleceniami producenta lub wynosić co najwyżej 85%.  
5.3. Jednorodność nawierzchni znakowanej  
Poprawność  wykonania  znakowania  wymaga  jednorodności  nawierzchni  znakowanej.  Nierównomierności  i/albo 
miejsca  łatania  nawierzchni,  które  nie  wyróżniają  się  od  starej  nawierzchni  i  nie  mają  większego  rozmiaru  niż  
15% powierzchni znakowanej, uznaje się za powierzchnie jednorodne.   
5.4. Przygotowanie podłoża do wykonania znakowania  
 Przed  wykonaniem  znakowania  poziomego  należy  oczyścić  powierzchnię  nawierzchni  malowanej  z  pyłu,  kurzu, 
piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszczeń, przy użyciu sprzętu wymienionego w punkcie 3.2.  
 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 i wskazaniach inspektora nadzoru.  
 Do wykonania przedznakowania można stosować nietrwałą farbę, np. farbę silnie rozcieńczoną rozpuszczalnikiem.  
Zaleca  się  wykonywanie  przedznakowania  w  postaci  cienkich  linii  lub  kropek.  Początek  i  koniec  znakowania  
należy zaznaczyć małą kreską poprzeczną.  
W  przypadku  odnawiania  znakowania  drogi,  gdy  stare  znakowanie  jest  wystarczająco  czytelne  i  zgodne z 
dokumentacją projektową, można przedznakowania nie wykonywać.  
5.6. Wykonanie znakowania drogi  
5.6.1.  Dostarczenie materiałów i spełnienie zaleceń producenta materiałów  
Materiały  do  znakowania  drogi,  spełniające  wymagania  podane  w  punkcie  2,  powinny  być  dostarczone w 
oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami producenta oraz wymaganiami 
znajdującymi się w aprobacie technicznej.  
5.6.2. Wykonanie znakowania drogi materiałami cienkowarstwowymi  
Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku ich braku lub 
niepełnych danych - zgodne z poniższymi wskazaniami.  
Farbę do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania należy wymieszać w czasie od 2 do 4 min do 
uzyskania pełnej jednorodności. Przed lub w czasie napełniania zbiornika malowarki zaleca się przecedzić farbę przez 
sito 0,6 mm. Nie wolno stosować do malowania mechanicznego farby, w której osad na dnie opakowania nie daje się 
całkowicie wymieszać lub na jej powierzchni znajduje się kożuch.  
Farbę  należy  nakładać  równomierną  warstwą  o  grubości  0,3  -  0,8  mm,  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 inspektor nadzoru na wniosek Wykonawcy.  
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5.6.3. Wykonanie znakowania drogi materiałami grubowarstwowymi  
Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku ich braku lub 
niepełnych danych - zgodne z poniższymi wskazaniami.  
 Materiał znakujący należy nakładać w formie oznakowania strukturalnego o grubości minimum 3,0 mm, zachowując 
wymiary i ostrość krawędzi. Grubość nanoszonej warstwy zaleca się kontrolować przy pomocy grzebienia 
pomiarowego na płytce  szklanej  lub  metalowej,  podkładanej  na  drodze  malowarki.  Ilość  materiału  zużyta  w  
czasie  prac,  określona  przez średnie zużycie na metr kwadratowy, nie może się różnić od ilości ustalonej, więcej niż o 
20%.   
 W przypadku dwuskładnikowych mas chemoutwardzalnych prace można wykonywać ręcznie, przy użyciu prostych 
urządzeń, np. typu „Plastomarker”  w sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru.   
5.7. Usuwanie oznakowania poziomego  
 W  przypadku  konieczności  usunięcia  istniejącego  oznakowania  poziomego,  czynność  tę  należy  wykonać  jak 
najmniej uszkadzając nawierzchnię.  
 Zaleca się wykonywać usuwanie oznakowania:  

 cienkowarstwowego, metodą: frezowania, piaskowania, trawienia, wypalania lub zamalowania,  
 grubowarstwowego, metodą frezowania,  

Środki zastosowane do usunięcia oznakowania nie mogą wpływać ujemnie na przyczepność nowego oznakowania do 
podłoża, na jego szorstkość, trwałość oraz na właściwości podłoża.  
 Usuwanie  oznakowania  na  czas  robót  drogowych  może  być  wykonane  przez  zamalowanie  nietrwałą  farbą  
barwy czarnej.  
Materiały  pozostałe  po  usunięciu  oznakowania  należy  usunąć  z  drogi  tak,  aby  nie  zanieczyszczały  środowiska, w 
miejsce zaakceptowane przez Inżyniera.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  
6.2. Badanie przygotowania podłoża i przedznakowania  
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi być całkowicie czysta i sucha.  
Przedznakowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.  
6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego  
6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego  
6.3.1.1. Widzialność w dzień  
Widzialność oznakowania w dzień jest określona współczynnikiem luminancji i barwą oznakowania.  
Do  określenia  odbicia  światła  dziennego  lub  odbicia  oświetlenia  drogi  od  oznakowania  stosuje  się  współczynnik 
luminancji w świetle rozproszonym Qd [mcd m-2 lx-1]. 
Wartość  współczynnika  Qd   powinna  wynosić  dla  oznakowania  świeżego  (tj.  do  30  dni licząc od dnia pisemnego 
zgłoszenia wykonanego oznakowania do odbioru), barwy:  
−   białej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 130 mcd m -2  lx -1   
 
 Barwa  oznakowania  powinna  być  określona  wg  POD-97  [4]  przez  współrzędne  chromatyczności x i y, które dla 
suchego oznakowania powinny leżeć w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty narożne:  
  
 

Punkt narożny  1 2 3 4 
Oznakowanie białe: x 0,355 0,305 0,285 0,335 

y 0,355 0,305 0,325 0,375 
 
6.3.1.2. Widzialność w nocy  
 Za miarę widzialności w nocy przyjęto powierzchniowy współczynnik odblasku RL  [mcd m -2  lx -1 ].  
 Wartość  współczynnika  RL   powinna  wynosić  dla  oznakowania  świeżego  (tj.  do  30  dni licząc od dnia pisemnego  
zgłoszenia wykonanego oznakowania do odbioru) w stanie suchym, barwy:  
−   białej, co najmniej 300 mcd m -2  lx -1   
Pomiary  parametrów  Qd   i  RL   oznakowania  poziomego  wykonanego  na  drogach  wykonywane będą za pomocą 
retroreflektometrów.  
 6.3.1.3. Szorstkość oznakowania  
 Miarą  szorstkości  oznakowania  jest  wartość  wskaźnika  szorstkości  SRT  (Skid  Resistance  Tester)  mierzona 
wahadłem  angielskim,  wg  POD-97  [4].  Wartość  SRT  symuluje  warunki,  w  których  pojazd  wyposażony  w  typowe  
opony hamuje z blokadą kół przy prędkości 50 km/h na mokrej  nawierzchni.  
  Wymaga się, aby wartość wskaźnika szorstkości SRT wynosiła na oznakowaniu:  
−   świeżym, co najmniej 50 jednostek SRT,  
−   używanym, w ciągu całego okresu użytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT.  
  Dla punktowych elementów odblaskowych badań szorstkości nie wykonuje się.  
6.3.1.4. Trwałość oznakowania  
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Określa się następujące okresy gwarancji na oznakowanie poziome wykonane na drogach administrowanych przez 
Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie:  
− 12 miesięcy dla oznakowania cienkowarstwowego, 
− min. 24 miesiące dla oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego (strukturalnego lub gładkiego). 
Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie  dopuszcza  możliwość  ponownego  wykonywania  oznakowania  celem 
zapewnienia wskazanego okresu gwarancji na wykonane oznakowanie cienkowarstwowe.  
Trwałość oznakowania oceniana jest za pomocą następujących parametrów:  

  wartość współczynnika luminancji w świetle rozproszonym Qd  na koniec okresu gwarancji                                       
≥ 100 mcd m -2  lx -1 ,  

 wartość powierzchniowego współczynnika odblasku R L  na koniec okresu gwarancji      ≥ 100 mcd m -2  lx -1   
 Pomiary parametrów Qd  i RL  oznakowania poziomego wykonanego na drogach administrowanych Powiatowy Zarząd 
Dróg w Pszczynie wykonywane będą za pomocą retroreflektometru.  
Procedura  pomiaru  parametrów  Qd   i  RL   jest  dokładnie  określona  przez  producenta  w  dokumentacji  technicznej 
urządzenia („Prawidłowe określenie nocnej i/lub dziennej widzialności (RL  i Qd ) oznakowań drogowych – wersja 2,7, 
marzec 2004).  Wartość  parametrów  Qd   i  RL określana  będzie  na  podstawie  średniej  arytmetycznej  5  
pojedynczych  pomiarów składających się na 1 serię pomiarową. Pomiary dokonywane będą nie rzadziej niż 1 seria 
pomiarowa na 10 m 2  oznakowania.  
W  przypadku  uzyskiwania  wyników  pomiarów  spełniających  wymagania  niniejszych  SST  liczba  pomiarów  
kontrolnych w serii może zostać zmniejszona.  
6.3.1.5. Czas schnięcia oznakowania (wzgl. czas przejezdności oznakowania)  
 Za czas schnięcia oznakowania przyjmuje się czas upływający między wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do 
ruchu.  
Czas schnięcia oznakowania nie powinien przekraczać czasu gwarantowanego przez producenta, z tym że nie może 
przekraczać 2 godzin.  
6.3.1.6. Grubość oznakowania  
Pomiary  grubości  oznakowania  poziomego  wykonanego  na  drogach  administrowanych  przez  Powiatowy Zarząd 
Dróg w Pszczynie w  wykonywane  będą  za  pomocą  cyfrowego  miernika  grubości oznakowania. 
Grubość oznakowania, tj. podwyższenie ponad górną powierzchnię nawierzchni jezdni, powinna wynosić dla:  
a)  oznakowania cienkowarstwowego (grubość na mokro bez kulek szklanych) – 300   - 800 µm,  
b)  oznakowania  grubowarstwowego  (dla  oznakowania  świeżego,  tj.  do  30  dni  licząc  od  dnia  pisemnego  
zgłoszenia wykonanego oznakowania do odbioru) - minimum 3,0 mm,  
Wymagania te nie obowiązują, jeśli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.  
6.3.2.  Badania  wykonania  znakowania  poziomego  z  materiału  cienkowarstwowego,  grubowarstwowego   
Wykonawca   wykonując   znakowanie   poziome   z   materiału   cienko-   lub   grubowarstwowego    
przeprowadza  przed  rozpoczęciem  każdej  pracy  oraz  w  czasie  jej wykonywania, co najmniej raz dziennie 
następujące badania:  
a) przed rozpoczęciem pracy:  
−   sprawdzenie oznakowania opakowań,  
−   wizualną ocenę stanu  materiału, w zakresie jego jednorodności i widocznych wad,  
−   pomiar wilgotności względnej powietrza,  
−   pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,  
−   badanie lepkości farby (cienkowarstwowej), wg POD-97 [4],  
b) w czasie wykonywania pracy:  
−   pomiar grubości warstwy oznakowania,  
−   pomiar czasu schnięcia, wg POD-97 [4],  
−   wizualną ocenę równomierności rozłożenia kulek szklanych,  
−   pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodność z dokumentacją projektową i „Instrukcją o znakach 
drogowych poziomych” [3],  
−   wizualną ocenę równomierności skropienia (rozłożenia materiału) na całej szerokości linii,  
−   oznaczenia czasu przejezdności, wg POD-97 [4].  
Protokół z przeprowadzonych badań wraz z jedną próbką na blasze (300 x 250 x 0,8 mm) Wykonawca powinien 
przechować do czasu upływu okresu gwarancji.   
6.3.4. Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów i wykonanego oznakowania Materiały do znakowania  

Lp  Rodzaj wymagania  Jednostka  
Materiały do znakowania  

cienkowarstwowego  grubowarstwowego  

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

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

 
≤ 30 
 ≤ 10  
0  

 
≤ 2  
- 
0  

2  Współczynnik załamania światła kulek szklanych  współcz.  > 1,5  > 1,5  

3  Współczynnik luminancji w świetle rozproszonym Qd dla oznakowania świeżego barwy:  
-białej na nawierzchni asfaltowej  
Współczynnik luminancji w świetle rozproszonym Qd dla oznakowania poziomego na koniec 
okresu gwarancji  

 
mcd m-2 lx-1  

 
mcd m-2 lx-1  

 
≥ 130   
 
≥ 100  

 
≥ 130,  
 
≥ 100  
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6.4. Tolerancje wymiarów oznakowania  
6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania  
 Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacją projektową i Załącznikiem nr 2 do 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie warunków technicznych dla znaków i 
sygnałów drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  warunków  ich  umieszczania  na  drogach  
[3],  powinny odpowiadać następującym warunkom:  
−   szerokość linii może różnić się od wymaganej o ±5 mm,  
−   długość linii może być mniejsza od wymaganej co najwyżej o 50 mm lub większa co najwyżej o 150 mm,  
−   dla  linii  przerywanych,  długość  cyklu  składającego  się  z  linii  i  przerwy  nie  może  odbiegać  od  średniej  
liczonej  z  10 kolejnych cykli o więcej niż ± 50 mm długości wymaganej,  
−   dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów narożnikowych nie może mieć większej odchyłki od wymaganego wzoru 
niż ±50 mm dla wymiaru długości i ±20 mm dla wymiaru szerokości.  
Przy  wykonywaniu  nowego  oznakowania  poziomego,  spowodowanego  zmianami  organizacji  ruchu,  należy 
dokładnie usunąć zbędne stare oznakowanie.  
6.4.2. Tolerancje przy odnawianiu istniejącego oznakowania  
  Przy odnawianiu istniejącego oznakowania należy dążyć do  pokrycia pełnej powierzchni istniejących znaków, przy 
zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanych w punkcie 6.4.1.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
 Jednostką  obmiarową  oznakowania  poziomego  jest  m 2   (metr  kwadratowy)  powierzchni  naniesionych  znaków  
  
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.   Roboty uznaje się za wykonane 
zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z 
zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne.  
 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, w zależności od przyjętego sposobu wykonania robót, może być 
dokonany po:  

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

8.3. Odbiór ostateczny  
Odbioru ostatecznego należy dokonać po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników pomiarów i badań 
jakościowych wybranych parametrów określonych w punktach od 2 do 6.  
8.4. Odbiór gwarancyjny  
Odbioru gwarancyjnego należy dokonać nie później niż 30 dni od terminu zakończenia okresu gwarancji.  
 
 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
  Cena 1 m 2  wykonania robót obejmuje:  

 prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót,  
 przygotowanie i dostarczenie materiałów,  
 oczyszczenie podłoża (nawierzchni),  
 przedznakowanie,  

4  Powierzchniowy współczynnik odblasku RL dla ozn. świeżego w stanie suchym barwy:  
-białej  
 Powierzchniowy współczynnik odblasku RL dla oznakowania poziomego na koniec okresu 
gwarancji  

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

 
≥ 300  
 ≥ 100  

 
≥ 300,   
≥ 100  

5  Szorstkość oznakowania  
-świeżego  
-używanego (po 3 mies.)  

wskaźnik 
SRT 
 SRT  

 
≥ 50  
≥ 45  

 
≥ 50  
≥ 45  

6  Czas schnięcia materiału na nawierzchni  h  ≤ 2  ≤ 2  

7  Grubość oznakowania nad powierzchnią nawierzchni  
-bez mikrokulek szklanych  
-z mikrokulkami szklanymi  

µm  
mm  

300 -800  
- 

- 
≥ 3,0  

8  Okres stałości właściwości materiałów do znakowania przy składowaniu  miesięcy  ≥ 6  ≥ 6  



 SST „Odnowa oznakowania poziomego na sieci dróg powiatowych zarządzanych przez PZD Pszczyna” 
 naniesienie  powłoki  znaków  na  nawierzchnię  drogi  o  kształtach  i  wymiarach  zgodnych  z  dokumentacją  

projektową i „Instrukcją o znakach drogowych poziomych”,  
 ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót,  
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.  

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
1.    PN-C-81400  Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport  
2.    PN-O-79252  Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe.  
10.2. Inne dokumenty  
1.  Załączniki nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie warunków technicznych 
dla znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  warunków  ich  
umieszczania  na drogach (Dz.U. z 2003 r. nr 220, poz. 2181)  
2.  Warunki  techniczne.  Poziome  znakowanie  dróg.  POD-97.  Seria  „I”  -  Informacje,  Instrukcje.  Zeszyt  nr  55.  
IBDiM, Warszawa, 1997.  


