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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z oznakowaniem pionowym przy wdrażaniu
lub utrzymaniu stałej organizacji ruchu.
Niniejsza OST nie obejmuje znaków o zmiennej treści.
1.2. Zakres stosowania OST
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania
szczegółowej specyfikacji stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. na drogach krajowych.
1.3. Zakres robót objętych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na drogach,
w postaci:
znaków ostrzegawczych,
znaków zakazu i nakazu,
znaków informacyjnych,
znaków kierunku i miejscowości,
znaków uzupełniających i tabliczek do znaków drogowych.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Znak drogowy pionowy - element wyposażenia drogi składający się z tarczy znaku
z umieszczonym na niej, w sposób trwały, odblaskowym licem.
1.4.2. Znak drogowy podświetlany - znak, w którym wewnętrzne źródło światła umieszczone
jest za przezroczystym licem znaku.
1.4.3. Znak drogowy oświetlany - znak, którego lico jest oświetlane źródłem światła
umieszczonym na zewnątrz znaku.
1.4.4. Tarcza znaku - płaska sztywna powierzchnia, na której w sposób trwały umieszczone
jest lico znaku.
1.4.5. Kaseta znaku - rodzaj tarczy znaku w formie konstrukcji w kształcie graniastosłupa
prostego lub walca.
1.4.6. Lico znaku - przednia część znaku, wykonana z materiału o właściwościach
odblaskowych (o odbiciu powrotnym - współdrożnym) posiadające parametry zgodne
z Tab.1.7 Załącznika Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.,
wraz z naniesioną treścią.
1.4.7. Uchwyt montażowy - element służący do zamocowania w sposób stabilny
a równocześnie rozłączny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.
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1.4.8. Konstrukcja wsporcza znaku - każdy rodzaj konstrukcji (słupek, słup, kratownica,
wysięgnik, bramownica, wspornik itp.) wraz z fundamentem (jeżeli jest stosowany),
gwarantujący przenoszenie obciążeń zmiennych i stałych działających na konstrukcję
i zamontowane na niej znaki.
1.4.9. Konstrukcja bezpieczna - konstrukcja wsporcza znaku spełniająca wymagania normy:
PN-EN 12767 w określonych kategoriach pochłaniania energii zderzenia oraz poziomach
bezpieczeństwa użytkowników pojazdu większych od zera.
1.4.10. Znak drogowy nowy - znak na drodze w okresie do 3 miesięcy od daty montażu,
jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od daty produkcji.
1.4.11. Znak drogowy użytkowany (eksploatowany) - znak na drodze po upływie 3 miesięcy
od daty montażu lub znak po 12 miesiącach od daty produkcji.
1.4.12. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami aktualnymi na dzień wydania OST oraz z definicjami podanymi w OST
D-M-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano
w OST D-M-00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Dopuszczenie do stosowania
2.2.1. Znaki drogowe
Znaki drogowe powinny spełniać wymagania Załącznika Nr 1 Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
Producent znaków drogowych pionowych, w tym podświetlanych i oświetlanych jest
obowiązany posiadać dla swojego wyrobu Certyfikat Zgodności WE lub Certyfikat Stałości
Właściwości Użytkowych zgodnie z normą PN EN 12899-1 nadany mu przez uprawnioną
jednostkę certyfikującą. Producent wystawia przez siebie Deklarację Właściwości
Użytkowych i oznacza wyrób symbolem CE. Folie odblaskowe stosowane na lica znaków
drogowych powinny posiadać Certyfikat Zgodności WE lub Certyfikat Stałości Właściwości
Użytkowych i wystawioną przez producenta folii Deklarację Właściwości Użytkowych.
2.2.2. Konstrukcje wsporcze
Producent konstrukcji wsporczych do znaków drogowych pionowych powinien
posiadać Certyfikat Zgodności WE lub Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych zgodnie
z normą PN EN 12899-1 nadany mu przez uprawnioną jednostkę certyfikującą. Producent
wystawia przez siebie Deklarację Właściwości Użytkowych i oznacza wyrób oznakowaniem CE.
Producent konstrukcji wsporczych, które nie zostały objęte normą PN EN 12899-1,
takie jak konstrukcje ramowe, wysięgnikowe i bramowe obowiązany jest zaprojektować
i wykonać je zgodnie z normą PN EN 1090-1 i PN EN 1090-2 lub/i PN EN 1090-3, oraz
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posiadać Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji lub Certyfikat Zgodności Zakładowej
Kontroli Produkcji w zakresie tych norm. Producent wystawia dla tych konstrukcji Deklarację
Właściwości Użytkowych i oznacza wyrób oznakowaniem CE.
Producent konstrukcji bezpiecznych obowiązany jest posiadać certyfikat zgodności
WE lub Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych, lub posiadać świadectwo z badań
zderzeniowych wykonanych przez akredytowaną jednostkę i wystawiać Deklarację
Właściwości Użytkowych zgodnie z normą PN EN 1090-1 do tych konstrukcji.
W dokumentach tych zawarte są zapisy o spełnianych klasach prędkości, kategoriach
pochłaniania energii zderzenia i poziomach bezpieczeństwa.
2.3. Stosowane materiały
2.3.1. Tarcza znaku
Materiały użyte na lico i tarczę znaku powinny odpowiadać materiałom użytym do
badań certyfikujących na uzyskanie certyfikatu zgodności WE lub Certyfikatu Stałości
Właściwości Użytkowych. Technologia wykonania znaku powinna odpowiadać technologii
deklarowanej w procesie certyfikacji.
2.3.2. Konstrukcje wsporcze
2.3.2.1. Wszystkie materiały użyte do wykonania konstrukcji wsporczych nie mogą posiadać
wad zewnętrznych takich jak: spękania, łuski, krzywizny, rysy, zwalcowania, naderwania,
grudy.
2.3.2.2. Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych mogą być betonowe lub inne
zgodne z projektem lub zaakceptowane przez upoważnionego przedstawiciela
Zamawiającego. Konstrukcje wsporcze tworzą z fundamentem całość do obliczeń
konstrukcyjnych.
2.3.2.3. Ogólne charakterystyki konstrukcji
Konstrukcje wsporcze znaków pionowych należy wykonać zgodnie z Dokumentacją
projektową uwzględniającą wymagania postawione w PN-EN 12899-1. Konstrukcje wsporcze
ramowe, wysięgnikowe, bramowe i inne nie objęte normą PN-EN 12899-1, umieszczone na
drodze po 01.07.2014 r. powinny być zaprojektowane i wykonane według normy PN-EN 10901 i PN EN 1090-2 lub/i PN EN 1090-3.
Konstrukcje wsporcze do znaków należy zaprojektować i wykonać w sposób
gwarantujący stabilne i prawidłowe umieszczenie w pasie drogowym.
Zakres dokumentacji powinien obejmować opis techniczny, obliczenia statyczne
uwzględniające strefy obciążenia wiatrem dla określonej lokalizacji, inne obciążenia oraz
rysunki techniczne konstrukcji wsporczych wraz z fundamentem.
2.3.2.4 Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcję wsporczą
Producent lub dostawca każdej konstrukcji wsporczej, oraz elementów służących do
zamocowania znaków, obowiązany jest do wydania gwarancji. Przedmiotem gwarancji są
właściwości techniczne konstrukcji wsporczej lub elementów mocujących oraz trwałość
zabezpieczenia antykorozyjnego.
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2.4. Wymagania dotyczące wyrobów
2.4.1. Warunki wykonania dla tarczy znaku
Tarcza znaku powinna spełniać następujące wymagania:
 powierzchnia czołowa tarczy znaku powinna być równa - bez wgięć, pofałdowań;
dopuszczalna nierówność punktowa nie powinna przekraczać 1 mm,
 tylna powierzchnia tarczy znaku oraz profile okalające, usztywniające i ramki powinny
być barwy szarej,
 tarcza znaku powinna być wykonana z materiału odpornego na korozję lub zabezpieczona
przed korozją,
 narożniki tarczy znaku i 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,
 powierzchnia tarczy znaku powinna być zabezpieczona przed procesami korozji, a tylna
powierzchnia tarczy znaku z blachy i znaku o konstrukcji warstwowej powinna być
zabezpieczona dodatkowo ochronną, powłoką lakierniczą,
 tarcza znaku wykonanego z blachy stalowej powinna być zabezpieczona antykorozyjnie
przez ocynkowanie ogniowe,
 krawędzie tarczy znaku wykonanego z blachy powinny być równe, nieostre, gięte
podwójnie na całym obwodzie bez osłabiających nacięć i przewężeń na narożach oraz
powinny być zabezpieczone antykorozyjnie i usztywnione na całym obwodzie;
zniekształcenia krawędzi tarczy znaku, pozostałe po tłoczeniu lub innych procesach
technologicznych, którym tarcza (lub segment tarczy w znakach drogowych składanych) była
poddana, muszą być usunięte,
 krawędzie tarczy znaku wykonanego z płyty o konstrukcji warstwowej powinny być
zabezpieczone na całym obwodzie profilem metalowym zabezpieczonym antykorozyjnie lub
z tworzywa sztucznego,
 odpowiednia sztywność tarczy znaku wykonanego z płyty warstwowej powinna być
uzyskana dzięki właściwościom płyty warstwowej, a mocowanie jej do konstrukcji wsporczej
należy zapewnić poprzez zamontowane profile montażowe.
2.4.2. Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej lica znaku
Folia odblaskowa (o odbiciu powrotnym współdrożnym) użyta na lico znaku powinna
spełniać wymagania określone w normie EN 12899-1 lub ETA i w Załączniku Nr 1 do
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
Lico znaku należy wykonać z materiałów odblaskowych spełniających wymagania dla
folii określonego typu.
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Folie odblaskowe po aplikacji na tarcze znaków powinny posiadać odpowiednie
właściwości fotometryczne zachowując minimalne wartości gęstości powierzchniowej
współczynnika odblasku w gwarantowanym przez producenta folii okresie trwałości,
zgodnym z przeznaczeniem i trwałością traczy znaku, oraz pełne związanie folii z tarczą
znaku przez cały ten okres.
Każdy symbol znaku oraz obrzeża znaków trójkątnych, okrągłych, prostokątnych
powinny być wykonane metodą druku cyfrowego lub sitodruku przy zastosowaniu farb
transparentnych odpowiednich dla rodzaju folii odblaskowych lub też z kolorowych
transparentnych folii ploterowych. W przypadku barwy czarnej dopuszczalne jest
zastosowanie farb kryjących przeznaczonych do druku folii odblaskowych lub zastosowanie
folii nieodblaskowej barwy czarnej. W przypadku barwy szarej dopuszczalny jest zadruk
poprzez zastosowanie rastra.
Farby sitodrukowe powinny zapewnić odporność na działanie promieniowania UV
i trwałość nie niższą niż trwałość użytej folii. Powstałe zacieki przy nanoszeniu farb
transparentnych na odblaskową część znaku nie mogą przekraczać pola tolerancji ±1,0 mm
w każdym kierunku. Powierzchnia lica znaku powinna być równa i gładka, wolna od
występowania lokalnych nierówności, pofałdowań lub przebarwienia koloru.
Dla znaków wykonanych z folii odblaskowej określonego typu treść znaku należy
wykonać metodą druku cyfrowego lub z kolorowych transparentnych folii ploterowych
poprzez wycięcie oraz wybranie liter i symboli stanowiących treść znaku. Dla znaków
wykonanych z folii typu 1 treść znaku może być wycinana i naklejana na tę folię z folii
odblaskowych barwnych tego samego typu.
Dla zapewnienia właściwej czytelności treści znaków w różnych warunkach
atmosferycznych (przy dużych i szybko zmieniających się różnicach temperatur i wilgotności
powietrza), na lica znaków wykonanych z kolorowych transparentnych folii ploterowych
można nanieść dodatkową folię bezbarwną zapobiegająca roszeniu, szronieniu lub innym
zjawiskom negatywnie wpływającym na czytelność i odblaskowość znaku. Folia ta powinna
być kompatybilna z użytymi pozostałymi materiałami służącymi do wykonania lica znaku.
Dla zapewnienia ochrony powierzchni znaków przed uszkodzeniem w postaci napisów
lub wklejek można nanieść dodatkową folię bezbarwną (tzw. folię antygraffiti) umożliwiającą
usuwanie z powierzchni znaków obcych elementów bez uszkodzenia wierzchniej warstwy.
Folia ta powinna być kompatybilna z użytymi pozostałymi materiałami służącymi do
wykonania lica znaku.
Do czasowego zasłonięcia treści znaku lub jej części należy zastosować taśmy (folie)
magnetyczne, które nie spowodują trwałego uszkodzenia powierzchni w trakcie eksploatacji
oraz przy usuwaniu materiału użytego do przesłonięcia treści znaków.
Do zasłonięcia treści znaków na dłuższy okres, należy używać taśm magnetycznych
(tzw. folii magnetycznych) lub pokrowców z tkaniny w ciemnym kolorze: szary, czarny,
granatowy, ciemnozielony.
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2.5. Wymagania jakościowe
Powierzchnia lica znaku nowego powinna być równa, gładka, bez rozwarstwień,
pęcherzy i odklejeń na krawędziach. Na powierzchni może występować w obrębie jednego
pola 40x40 mm nie więcej niż 1 usterka na powierzchni (np. pęcherz lub załamanie)
o wielkości najwyżej 1 mm w każdym kierunku. Na powierzchni nie mogą występować
jakiekolwiek zarysowania.
Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemożliwiać jej
odłączenie od tarczy bez zniszczenia folii.
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. 2.6.2.
Lica znaków wykonane drukiem sitowym lub cyfrowym powinny być wolne od smug
i cieni. Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej.
Na znakach w okresie gwarancji, na każdym z fragmentów powierzchni znaku
o wymiarach 40 x 40 mm 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 100 mm - pod warunkiem, że zarysowania te nie zniekształcają treści znaku.
Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza się również lokalne uszkodzenie folii
o powierzchni nie przekraczającej 6 mm2 każde - w liczbie nie większej niż pięć na
powierzchni znaku małego lub średniego, oraz o powierzchni nie przekraczającej 8 mm2
każde - w liczbie nie większej niż 8 na każdym z fragmentów powierzchni znaku dużego lub
wielkiego (włączając znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm. Uszkodzenia folii
nie mogą zniekształcać treści znaku.
Powyższe wady podlegają gwarancji w przypadku powstania ich z powodu wady
materiałowej lub produkcyjnej, a nie wynikających z uszkodzeń mechanicznych.
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 40x40 mm. W znakach nowych
żadna korozja tarczy znaku nie może występować.
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2.6. Wymagania dla znaków i konstrukcji wsporczych
Znaki i konstrukcje wsporcze powinny spełniać następujące minimalne wymagania
podane w Tabeli 1.
Tablela 1. Parametry znaków drogowych pionowych
Parametr

Wymaganie

Klasa wg PN-EN
12899-1

Dostosowane do warunków
lokalnych i prędkości wiatru
zgodnej z PN EN 1991 1-4

≥WL2

Jednostka

Wytrzymałość na obciążenie
siłą naporu wiatru
Wytrzymałość na obciążenie
skupione pionowe

kN

≥0,15

PL1

Maksymalne tymczasowe
odkształcenie

mm/m

≤25

TDB4

Odkształcenie trwałe

mm/m

Rodzaj krawędzi znaku

Przewiercanie lica znaku

20 % odkształcenia
chwilowego
Zabezpieczona, krawędź
tłoczona, zaginana, prasowana
lub zabezpieczona profilem
krawędziowym
Lico znaku nie może być
przewiercone z żadnego
powodu

-

E2

P3

2.7. Tolerancje wymiarowe znaków drogowych
2.7.1. Tolerancje wymiarowe dla tarcz znaków
Sprawdzenie przymiarem liniowym:
— wymiary zewnętrzne tarcz znaków o powierzchni < l m2 powinny być powiększone
w stosunku do wymiarów lic podanych w opisach szczegółowych Załącznika Nr 1 do
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. o tyle aby lico było naklejone na
części płaskiej znaku ale nie więcej jak o 10 mm z tolerancją ± 5 mm.
— wymiary zewnętrzne tarcz znaków o powierzchni > l m2 powinny być powiększone
w stosunku do wymiarów lic podanych w opisach szczegółowych Załącznika Nr 1 do
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. o tyle aby lico było naklejone na
części płaskiej znaku ale nie więcej jak o 15 mm z tolerancją ± 10 mm.
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2.7.2. 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.
2.8. Znaki drogowe podświetlane
2.8.1. Wymagania ogólne dotyczące znaków podświetlanych
Znaki drogowe podświetlane powinny być wykonane jako urządzenia, których
integralnym składnikiem jest źródło światła umieszczone w obudowie oraz lico znaku
wykonane z materiału przepuszczającego światło. Znak podświetlany powinien być wykonany
w klasie szczelności o stopniu nie niższym niż IP44.
Znaki drogowe podświetlane wykonuje się jako znaki odblaskowe.
Znaki drogowe podświetlane mogą być wykonywane z użyciem płyt z tworzyw
sztucznych przewodzących światło w swym przekroju, w które wbudowuje się diody lub inne
źródła światła, podświetlające płyty w sposób zapewniający równomierne podświetlenie lica.
2.8.2. Lico znaku podświetlanego
Lico znaku powinno być tak wykonane, aby nie występowały niedokładności w postaci
pęcherzy lub pęknięć. Niedopuszczalne są lokalne nierówności oraz cząstki mechaniczne
zatopione w warstwie podświetlanej.
2.9. Znaki drogowe oświetlane
2.9.1. Wymagania ogólne dotyczące znaków oświetlanych
Znaki drogowe oświetlane wykonuje się jako znaki odblaskowe.
Oprawy oświetleniowe umieszcza się na zewnątrz znaku oświetlając w nocy lico znaku.
2.10. Materiały do montażu znaków drogowych
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. Wszystkie materiały do
montażu znaków drogowych powinny być zabezpieczone powłokami antykorozyjnymi przed
procesami korozji lub wykonane z materiału odpornego na korozję.
2.11. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wszystkie materiały użyte do wykonania robót należy przechowywać w odpowiednich
warunkach zgodnie ze sztuką budowlaną, tak aby nie ulegały uszkodzeniom.
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3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego
Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazać
się możliwością korzystania ze sprzętu pozwalającego na umieszczenie oznakowania
stosownie do zakresu oznakowania warunków terenowych itp.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00 „Wymagania
ogólne” pkt 4.
4.2. Transport znaków drogowych pionowych
Znaki drogowe należy na okres transportu odpowiednio zabezpieczyć, tak aby nie
ulegały przemieszczaniu i nieuszkodzone dotarły do odbiorcy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-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,
- 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 oraz pkt 1.5 Załącznika Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r.
Miejsce wykonywania prac należy oznakować, w celu zabezpieczenia pracowników
i kierujących pojazdami na drodze.
5.3. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków
Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien być
dostosowany do głębokości wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzętu. Wymiary wykopu
powinny być dostosowane do wymiarów fundamentów.
Wykopy fundamentowe powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich
zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania w nich robót fundamentowych.
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Posadowienie fundamentów w wykopach otwartych bądź rozpartych należy
wykonywać zgodnie z Dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikacją. 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 lub zagęszczoną podsypką z gruntów niespoistych. Po
wykonaniu fundamentu wykop należy zasypać warstwami grubości 20 cm z dokładnym
zagęszczeniem gruntu.
5.3.1. Inne rodzaje fundamentów
W przypadku stosowania innych rozwiązań posadowienia (pale fundamentowe,
fundamenty wbijane, wkręcane itp.) stosować należy się do odpowiednich norm, projektu
i zaleceń Zamawiającego.
5.3.1. Tolerancje ustawienia znaku pionowego
Konstrukcje ramowe, wysięgnikowe i bramowe, umieszczone na drodze po
01.07.2014 r., należy zamontować zgodnie z tolerancjami zawartymi w normie PN EN 1090-2
lub PN EN 1090-3,
Dla pozostałych konstrukcji wsporczych dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku
powinny wynosić:
- 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.
5.4. Umieszczanie konstrukcji wsporczych
5.4.1. Poziom górnej powierzchni fundamentu
Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub
innym - pożądane jest, by górna część fundamentu pokrywała się z powierzchnią pobocza,
pasa dzielącego itp. lub była nad tę powierzchnię wyniesiona nie więcej niż 3 cm, a dla
fundamentów konstrukcji bramowych i wysięgnikowych nie więcej niż 10 cm. W przypadku
konstrukcji wsporczych, znajdujących się poza koroną drogi, górna część fundamentu
powinna być wyniesiona nad powierzchnię terenu nie więcej niż 10 cm.
5.4.2. Barwa konstrukcji wsporczej
Konstrukcje wsporcze znaków drogowych pionowych powinny mieć barwę szarą
neutralną z tym, że dopuszcza się naturalną barwę pokryć cynkowanych. Zabrania się
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stosowania pokryć konstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie - z wyjątkiem przypadków, gdy
jest to wymagane odrębnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami technicznymi.
5.4.3. Połączenie tarczy znaku z konstrukcją wsporczą
Tarcza znaku powinna być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób
utrudniający jej przesunięcie lub obrót.
Materiał i sposób wykonania połączenia tarczy znaku z konstrukcją wsporczą powinny
umożliwiać, przy użyciu odpowiednich narzędzi, demontaż tarczy znaku z konstrukcji oraz jej
ponowny montaż przez cały okres użytkowania znaku.
Nie dopuszcza się zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób
wymagający bezpośredniego przeprowadzenia śrub mocujących przez lico znaku.
5.4.4. Urządzenia elektryczne na konstrukcji wsporczej
Przy umieszczaniu na konstrukcji wsporczej znaku drogowego jakichkolwiek
urządzeń elektrycznych - obowiązują zasady oznaczania i zabezpieczania tych urządzeń,
określone w obowiązujących przepisach i zaleceniach dotyczących urządzeń
elektroenergetycznych.
Każda skrzynka elektryczna powinna być zabezpieczona zamkiem. Poziomem ochrony
przed przenikaniem kurzu i wody, określonym w EN 60529, powinien być poziom minimum
2 dla cząstek stałych i poziom minimum 3 dla wody.
5.4.5. Źródło światła znaku drogowego podświetlanego oraz znaku drogowego oświetlanego
Źródła światła powinny spełniać wymagania i być zgodne z normą PN EN 12899-1.
5.4.6. Warunki dla oprawy oświetleniowej znaku drogowego podświetlanego
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 według zasad jak w punkcie 2.4.1.
Produkt powinien zapewniać, stopień ochrony minimum IP23 wg PN-EN60529.
5.4.7. Warunki dla oprawy oświetleniowej znaku drogowego oświetlanego
Zewnętrzne oprawy oświetleniowe powinny być zgodne z PN-EN 60598-1.
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, 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 IP53 dla komory lampowej i co najmniej IP23 dla komory statecznika wg PN-EN 60529.
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 powinien być podany rok produkcji.

D-07.02.01

Znaki drogowe pionowe

14

Oprawa oświetleniowa stanowiąca integralną część znaku oświetlanego umieszczana
jest przed licem znaku i powinna być sztywno i trwale związana z tarczą znaku lub
konstrukcją wsporczą. Zaleca się, aby oprawy były montowane tak, żeby nie zasłaniały
kierowcom lica znaku.
5.4.8. Oznakowanie wyrobu
Każdy wykonany znak drogowy powinien mieć naklejoną na tylnej stronie znaku
naklejkę zawierającą następujące informacje:
a)
siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany,
b)
identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę techniczną, nazwę handlową,
typ, odmianę, gatunek, według specyfikacji technicznej,
c)
numer i rok normy, z którą potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego,
d)
numer certyfikatu zgodności WE lub Certyfikatu Stałości Właściwości Użytkowych,
e)
numer Deklaracji Właściwości Użytkowych z datą wystawienia,
f)
numer jednostki certyfikującej która brała udział w procesie certyfikacji,
g)
oznakowanie CE,
h)
ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE,
i)
klasy istotnych właściwości wyrobu,
j)
datę produkcji,
k)
oznaczeniem dotyczącym materiału lica znaku.
Oznakowania powinny być wykonane w sposób trwały i wyraźny, czytelny
z normalnej odległości widzenia. Czytelność i trwałość cechy na tylnej stronie tarczy znaku
nie powinna być niższa od wymaganej trwałości znaku. Naklejkę należy wykonać z folii
nieodblaskowej o powierzchni nie większej niż 30 cm2.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych
Wykonawca powinien przeprowadzić badania materiałów do wykonania fundamentów
betonowych „na mokro”. Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót
fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może zwolnić go z potrzeby
wykonania badań materiałów dla tych robót.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót
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 Tabeli 2.
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Tabela 2. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów
dostarczonych przez producentów.
Rodzaj
badania
Sprawdzenie
powierzchni

Sprawdzenie
wymiarów

Liczba badań

od 5 do 10 badań z
wybranych losowo
elementów w każdej
dostarczonej partii
wyrobów liczącej do
1000 elementów

Opis badań

Ocena wyników
badań

Dokonać
oceny
wizualnej
powierzchni. Do ew. sprawdzenia
głębokości wad użyć dostępnych
narzędzi (np. liniałów z czujnikiem,
suwmiarek, mikrometrów itp.
Przeprowadzić
uniwersalnymi
przyrządami pomiarowymi lub
sprawdzianami
(np.
liniałami,
przymiarami itp.)

Wyniki badań
powinny
być
zgodne
z wymaganiami
punktu 2.

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 konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3,
poprawność ustawienia konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Określenie jednostki obmiarowej następuje jednocześnie z określeniem podstawowych
cech obiektu, którego ta jednostka dotyczy.
Dla znaków określa się ich wielkości i rodzaje wymaganych folii lic.
Dla pozostałych konstrukcji wsporczych określa się odpowiednio ich rodzaj:
kratownice płaskie, konstrukcje słupowe, konstrukcje wysięgnikowe, bramownice itp. oraz
łączną powierzchnię znaków przewidzianych do zamontowania na konstrukcji wskazując
zakres powierzchni:
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do 4,5 m2,
powyżej 4,5 m2 do 10 m2,
powyżej 10 m2 do 18 m2,
powyżej 18 m2 do 30 m2,
powyżej 30 m2.
Jednostkami obmiarowymi są, zgodnie z Dokumentacją projektową:
szt. (sztuka), dla znaków drogowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych,
szt. lub m2 powierzchni dla znaków pozostałych,
m dla słupków i słupków z zastrzałami,
szt. lub m dla pozostałych konstrukcji wsporczych, w zależności od rodzaju konstrukcji.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, szczegółową
specyfikacją oraz wymaganiami Zamawiającego 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
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00 „Wymagania
ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej







Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
wykonanie wykopów wraz z ich odwodnieniem,
wykonanie fundamentów,
wykonanie, dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,
wykonanie, dostarczenie i zamocowanie tarcz znaków drogowych,
przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
Lp. Numer normy

Tytuł normy

1.
2.
3.

PN-EN 12899-1
PN-EN 12899-5
PN-EN 12767

4.

PN-EN 1090-1

5.

PN-EN 1090-2

6.

PN-EN 1090-3

7.
8.

PN-EN 1990
PN-EN 1991-1-1

9.

PN-EN 1991-1-4

10.

PN EN 1992-1-1

11.

PN-EN 1993-1-1

12.

PN EN 1993-1-8

13.

PN-88/C-81523

14.
15.

PN-EN 206
PN-EN ISO 1461

16.

PN-EN 10240

17.
18.
19.

PN-EN 60529
PN-EN 60598-1
PN-EN 60598-2

20.

PN-IEC 60364-1

21.
22.

PN-S-02205
PN-EN 1317-1

Stałe pionowe znaki drogowe - Część 1. Znaki stałe.
Stałe pionowe znaki drogowe - Część 5 Badanie wstępne typu.
Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń
drogowych - wymagania i metody badań.
Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Część 1:
Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych.
Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Część 2:
Wymagania dotyczące konstrukcji stalowych.
Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Część 3:
Wymagania techniczne dotyczące wykonania konstrukcji
aluminiowych.
Podstawy projektowania konstrukcji.
Oddziaływania na konstrukcje; Część 1-1:Odziaływania ogólne Ciężar objętościowy, ciężar własny.
Oddziaływania na konstrukcje; Część 1-4: Oddziaływania
ogólne - Oddziaływania wiatru.
Projektowanie konstrukcji z betonu; Część 1-1: Reguły ogólne
i reguły dla budynków.
Projektowanie konstrukcji stalowych; Część 1-1: Wymagania
ogólne.
Projektowanie konstrukcji stalowych; Część 1-8: Projektowanie
węzłów.
Wyroby lakierowane - Oznaczanie odporności powłoki na
działanie mgły solnej.
Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową
(cynkowanie jednostkowe) - Wymaganie i badanie.
Wewnętrzne i/lub zewnętrzne powłoki ochronne rur stalowych.
Wymagania dotyczące powłok wykonanych przez cynkowanie
ogniowe w ocynkowniach zautomatyzowanych.
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania.
Oprawy oświetleniowe - Wymagania szczegółowe -Oprawy
oświetleniowe drogowe.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Systemy ograniczające drogę. Część I Terminologia i ogólne
systemy badań.
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10.2. Przepisy związane
23.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881,
z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 114, poz. 760 i z 2011 r. Nr 102, poz. 586, z 2012 r.
poz. 951 i z 2013 r. poz. 898)
24.
Rozporządzenie 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 (Dz. U. nr 220,
poz. 2181, z 2008 r. Nr 67 poz. 413, Nr 126 poz. 813 Nr 235 poz. 1596, z 2010 Nr 65 poz.
411 i z 2011 Nr 89 poz. 508, Nr 124 poz. 702, Nr 133 poz. 772, z 2013 r. poz. 891 i poz. 1326)
25.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249,
poz. 2497 i z 2010 r. Nr 34, poz. 183)
26.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów
budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.
27.
CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colours for visual signalling
(Zalecenia dla barw powierzchniowych sygnalizacji optycznej)
28.
CIE No. 54 Retroreflection definition and measurement (Odbicie powrotne współdrożne -- definicja i pomiary)

