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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej części szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z dostarczeniem słupków prowadzących typu U-1a i U-1b. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót na sieci dróg wojewódzkich będących w zarządzie ZDW w Bydgoszczy 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej części specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

dostarczeniem słupków prowadzących typu U-1a i U-1b. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Słupek prowadzący U-1a - urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, służące do optycznego prowadzenia 

ruchu, mające na celu ułatwienie kierującym, szczególnie w porze nocnej i w trudnych warunkach atmosferycznych, 

orientacji co do szerokości drogi, jej przebiegu w planie oraz na łukach poziomych (załącznik 1, rys.1). 

1.4.2. Słupek prowadzący U-1b - urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, służące do optycznego prowadzenia 

ruchu, o podobnej funkcji jak słupek U-1a, umieszczane na barierze ochronnej i trwale z nią połączone (załącznik 1, 

rys. 2). 

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

definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

 Materiały używane powinny odpowiadać wymaganiom 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, (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181)z 

późniejszymi zmianami, Załącznik 4 

 

2.2. Ogólne wymagania dotyczące słupków prowadzących 

Słupek prowadzący, w przekroju poprzecznym, powinien mieć kształt trapezu. Dopuszcza się również 

stosowanie innych kształtów przekroju poprzecznego jak wypukłe, dwuwypukłe i płaskie. Słupek powinien być 

wyposażony w elementy odblaskowe. Powinny one być barwy czerwonej od kierunku najazdu i białej na odwrotnej 

stronie. 

Słupek prowadzący typu U-1a powinien mieć wysokość 100 cm nad powierzchnią pobocza. Całkowita 

wysokość słupka U-1a mocowanego w gruncie powinna wynosić ok.150cm. Słupek ten powinien posiadać w dolnej 

części odpowiedni zaczep lub przetyczkę utrudniającą usunięcie słupka z gruntu. 

Wysokość słupka typu U-1b mocowanego do bariery ochronnej powinna wynosić 40 cm. Słupek U-1b 

powinien być wyposażony w element mocujący do bariery ochronnej wykonany z blachy stalowej ocynkowanej lub 

innego materiału zapewniającego trwałe i bezpieczne połączenie z barierą. 

 Kształt i wymiary słupka i jego elementów powinny być zgodne z załącznikiem 4 do rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r.. 

 Na korpusie słupka prowadzącego typu U-1a i U-1b, w zależności od hektometra w którym jest ustawiony 

słupek, mogą być umieszczane dodatkowe elementy jak: numer drogi, kilometr drogi, kolejny hektometr i symbole 

np. symbol słuchawki telefonicznej. Elementy te w postaci tła i cyfr lub symboli wykonane mogą być z 

odpowiednich folii lub naniesione inną techniką.  

 Słupek U-1a umieszczony samodzielnie na prawym poboczu, w hektometrze zerowym, oprócz ww. 

elementów odblaskowych, powinien być wyposażony w: 

a) znak z numerem drogi U-1f (wymiary znaku U-1f  zgodne z rys. 2.1.7. wg [8], a   sposób umieszczenia znaku U-

1f zgodny  z rys. 2.1.8. [8], 

b) znak kilometrowy U-7 (zgodnie z rys. 3.2.1. wg [8]), 
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c) znak hektometrowy U-8 (zgodnie z rys 3.2.1. wg [8]. 

Słupek U-1a umieszczony samodzielnie na prawym poboczu, w hektometrze innym niż zerowy, oprócz ww. 

elementów odblaskowych, powinien być wyposażony w: 

a) znak kilometrowy U-7 (zgodnie z rys. 3.2.1. wg [8]), 

b) znak hektometrowy U-8 (zgodnie z rys 3.2.1. wg [8]. 

Słupek powinien być opisany tylko z jednej strony, od strony najazdu. 

 Słupek U-1b umieszczony na barierze ochronnej, na prawym poboczu, w hektometrze zerowym, oprócz 

w/w elementów odblaskowych, powinien być wyposażony w: 

a) znak z numerem drogi U-1f (zgodnie z rys.2 w załączniku do SST), 

b) znak kilometrowy U-7 (zgodnie z rys.2 w załączniku do SST). 

Słupek U-1b umieszczony na barierze ochronnej, na prawym poboczu, w hektometrze innym niż zerowy, 

oprócz w/w elementów odblaskowych, powinien być wyposażony w: 

a) znak kilometrowy U-7 (zgodnie z rys. 3.2.2. wg [8]), 

c) znak hektometrowy U-8 (zgodnie z rys 3.2.2. wg [8]. 

Słupek powinien być opisany tylko z jednej strony, od strony najazdu. 

 Na drogach krajowych wyposażonych w system łączności alarmowej należy stosować dodatkowo znaki 

wskazujące kierunek do najbliższego telefonu alarmowego, odpowiednio U-1d lub U-1e, zgodnie z rys. 2.1.5. i 2.1.6. 

wg [8]. 

 Słupki prowadzące powinny posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę i deklarację 

zgodności z nią. 

Zaleca się, aby słupek w swojej charakterystyce technicznej miał określone przez producenta właściwości 

kolizyjne tzn. sposób zachowania się słupka w czasie najechania samochodu na słupek,  np. słupek samopionujący, 

trwale odkształcalny, łamliwy.  

2.3. Rodzaje materiałów na słupki prowadzące 

Do wykonania słupków prowadzących i ich oznakowania wykorzystuje się następujące materiały: 

− tworzywa sztuczne takie jak polietylen (PE), polichlorek winylu (PVC), (ozn. wg PN-EN ISO 1043-1:2004 [7]), 

kopolimery itp., 

− blachę stalową ocynkowaną na elementy mocujące słupek do bariery ochronnej, wg PN-EN 10327:2006 [5], 

− tworzywa sztuczne, najczęściej polimetakrylan metylu (PMMA), na elementy odblaskowe barwy białej i 

czerwonej, mocowane na korpusie słupka, 

− folie odblaskowe barwy białej i czerwonej stosowane jako elementy odblaskowe, do naklejania w formie 

pasków na korpusie słupka, 

− folie odblaskowe barwy czerwonej i żółtej stosowane w przypadku naklejania na korpusie słupka numeru drogi, 

− folie barwy czarnej do naklejania symboli i cyfr na korpusie słupka, 

− farby stosowane zamiennie do nanoszenia symboli na korpus słupka. 

2.4. Słupki prowadzące z tworzyw sztucznych 

Słupki prowadzące mogą być wykonywane z tworzyw sztucznych wg pktu 2.3.  

 Korpus słupka powinien być barwy białej bez smug i przebarwień. Pas w górnej części słupka na którym 

umieszcza się elementy odblaskowe powinien być barwy czerwonej.   

 Słupek prowadzący typu U-1a powinien zapewniać stabilne umocowanie go w podłożu. Słupek typu U-1a 

przeznaczony do mocowania w gruncie, powinien mieć w dolnej części otwór do umieszczenia przetyczki o średnicy  

od 15 do 20 mm i długości od 200 do 300 mm, utrudniający wyciągnięcie słupka z gruntu. 

 Słupek typu U-1a przeznaczony do mocowania go na powierzchni pobocza powinien mieć odpowiednią 

konstrukcję mocującą słupek, zaproponowaną przez producenta i zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. 

 Słupek typu U-1b powinien umożliwiać trwałe umocowanie go na barierze ochronnej.  

Dopuszcza się następujące tolerancje wymiarów słupka prowadzącego z tworzyw sztucznych:  

− przekrój poprzeczny - tolerancja ±1,0 mm,  

− grubość ścianki od 3 do 5mm - tolerancja ±0,5 mm.  

 Słupki prowadzące na czas składowania i transportu powinny być zabezpieczone przez owinięcie folią 

polietylenową lub w inny sposób. Składowane powinny być w pozycji poziomej na płaskim i równym podłożu w 

przygotowanych boksach. Wysokość składowania nie powinna przekraczać 2 m. Zaleca się przechowywać słupki 

pod zadaszeniem w celu utrzymania ich w czystości. 

Występujące jeszcze niekiedy na drogach niższych klas słupki betonowe, powinny po wygaśnięciu ich 

okresu eksploatacji, być zastępowane słupkami z tworzyw sztucznych lub innych, spełniających wymagania 

materiałów. 

2.5. Elementy odblaskowe słupków prowadzących 

Widzialność słupka prowadzącego w nocy zapewniają elementy odblaskowe umieszczane na korpusie 

słupka. Powinny one być barwy czerwonej od kierunku najazdu i białej na odwrotnej stronie. Odblaskowość takich 



elementów powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w załączniku 1 do rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. [8] oraz z wymaganiami właściwej aprobaty technicznej. 

Elementy odblaskowe wykonywane mogą być w postaci elementów pryzmatycznych z polimetakrylanu 

metylu (PMMA) lub innego tworzywa sztucznego, mocowanych do korpusu słupka za pomocą nitów lub w postaci 

pasków z folii odblaskowej naklejanej na korpus słupka. Wymiary i kształt tych elementów powinny być zgodne z 

załącznikiem 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. [8]. 

Folie powinny posiadać aprobaty techniczne wydane przez uprawnione jednostki oraz deklaracje zgodności 

z nimi. 

3. TRANSPORT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu, podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

3.2. Transport materiałów 

Transport słupków prowadzących może być dokonywany dowolnym środkiem transportu, w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 

Drobne materiały, jak folie samoprzylepne, elementy połączeniowe itd. należy przewozić w warunkach 

zabezpieczających je przed uszkodzeniem. 

4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

4.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

4.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi nadzoru: 

− aprobaty techniczne dla słupków prowadzących, 

− deklaracje zgodności słupków prowadzących z aprobatami technicznymi, 

− świadectwa jakości lub deklaracje zgodności z normami lub aprobatami technicznymi na stosowane inne 

materiały. 

4.3 Badania i kontrola w trakcie wykonywania robót 

4.3.1. Badania w czasie wykonywania robót 

 Wszystkie rodzaje słupków powinny być sprawdzone w zakresie kształtu, wymiarów i jakości 

zastosowanych materiałów, zgodnie z punktem 2. Próbki do badań należy pobierać losowo, biorąc po minimum 3 

szt. z każdej dostarczonej partii wyrobów. 

4.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 

 W czasie wykonywania robót należy sprawdzić: 

− zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów zgodnie z pktem 2  
 

4.4.  Wzorce 

 Wymaga się, aby każdy wykonawca dostarczył na pisemne żądanie zamawiającego po otwarciu ofert 

następujące wzorce: 

− słupka prowadzącego 

 

Nie dostarczenie ww. wzorców słupków lub dostarczenie wzorów niezgodnych z SST spowoduje odrzucenie 

oferty i wykluczenie wykonawcy. 

Zamawiający zatrzyma wzorce w depozycie pochodzące od podmiotu, któremu przyzna zamówienie na czas  

trwania umowy. Pozostałe wzorce zostaną zwrócone po zawarciu umowy z wykonawcą któremu przyznano 

zamówienie – na koszt wykonawcy.   

5. OBMIAR DOSTAW 

5.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót, podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
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5.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową ustawiania słupków prowadzących jest szt. (sztuka). 

6. ODBIÓR DOSTAW 

Ogólne zasady odbioru robót, podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

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

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 4 dały wyniki pozytywne oraz 

dokonano dostawy w ilości określonej w SIWZ.  

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

7.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

7.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena ustawienia 1 sztuki słupka prowadzącego obejmuje: 

− zakup gotowych słupków lub z własnym nanoszeniem symboli i cyfr itp., 

− dostarczenie wraz z rozładunkiem słupków na miejsce składowania, 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

8.1. Normy 

1. PN-H-74220:1984 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na 

zimno ogólnego przeznaczenia 

2. PN-EN 485-1:1998 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, taśmy i płyty. 

Warunki techniczne kontroli i dostawy 

3. PN-EN 10210-1:2006 (U) Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali 

konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. 

Warunki techniczne dostawy 

4. PN-EN 10210-2:2006 (U) Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali 

konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. 

Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne 

5. PN-EN 10327:2006 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowych powlekane 

ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na 

zimno. Warunki techniczne dostawy 

6. PN-EN 12899-1:2005 Stałe pionowe znaki drogowe. Część 1: Znaki stałe 

7. PN-EN ISO 1043-1:2004 Tworzywa sztuczne. Symbole i skróty nazw. Część 1: 

Polimery podstawowe i ich cechy charakterystyczne 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej części szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z dostarczeniem słupków krawędziowych typu U-2. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót na sieci dróg wojewódzkich będących w zarządzie ZDW w Bydgoszczy.  

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej części specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

dostarczeniem  słupków krawędziowych typu U-2. 

 1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Słupek krawędziowy U-2 - urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, służące do optycznego prowadzenia 

ruchu, mające na celu bardziej precyzyjne zlokalizowanie zjazdu z drogi na inną drogę na skrzyżowaniu i 

dokładniejsze określenie geometrii skrzyżowania, co ułatwia manewr skręcania szczególnie w porze nocnej i w 

trudnych warunkach atmosferycznych. Słupki krawędziowe stosuje się na skrzyżowaniach wszystkich dróg, w ciągu 

których umieszczono słupki prowadzące (załącznik 1 rys. 3). 

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

definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót, podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

 Materiały używane przez Wykonawcę dróg powinny odpowiadać wymaganiom 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, (Dz. U. 2003 

nr 220, poz. 2181)z późniejszymi zmianami, Załącznik 4 

2.2. Ogólne wymagania dotyczące słupków krawędziowych 

Słupek krawędziowy typu U-2 powinien mieć w przekroju poprzecznym kształt okrągły o średnicy 120 mm. 

Korpus słupka powinien być oklejony poziomymi pasami z folii odblaskowej, na przemian barwy białej i zielonej, o 

szerokości 150 mm. Od góry słupek powinien być zamknięty pokrywką. Wysokość słupka powinna wynosić 100 cm 

nad powierzchnią pobocza. W przypadku mocowania w gruncie, całkowita wysokość słupka powinna wynosić 

ok.150 cm. W innym przypadku słupek również powinien być bezpiecznie i trwale połączony z podłożem. 

Kształt i wymiary słupka powinny być zgodne z załącznikiem 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dn. 3 lipca 2003 r. [8]. 

Słupki krawędziowe powinny posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. 

2.3. Rodzaje materiałów na słupki krawędziowe 

Do wykonania słupków krawędziowych i ich oznakowania wykorzystuje się następujące materiały: 

− tworzywa sztuczne takie jak polietylen (PE), polichlorek winylu (PVC), (ozn. wg PN-EN ISO 1043-1 [7]) itp., 

− blachę stalową ocynkowaną, wg PN-EN 10327 [5], 

− blachę aluminiową, wg PN-EN 485-1:1998 [2], 

− folie odblaskowe barwy białej i zielonej, do naklejania w formie pasów na korpusie słupka, 

− farby.  

2.4. Słupki krawędziowe z tworzyw sztucznych 

Słupki krawędziowe mogą być wykonywane z tworzyw sztucznych wg pktu 2.3. Powierzchnia słupków 

krawędziowych powinna być gładka, czysta, pozbawiona rys, pęcherzy i wgłębień.  

Słupek przeznaczony do mocowania w gruncie, powinien mieć w dolnej części otwór do umieszczenia 

przetyczki, utrudniający wyciągnięcie słupka z gruntu. Słupek przeznaczony do mocowania go na powierzchni 
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pobocza powinien mieć odpowiednią konstrukcję mocującą słupek, zaproponowaną przez producenta i 

zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru.  

Dopuszcza się następujące tolerancje wymiarów słupka krawędziowego z tworzyw sztucznych:  

− średnica - tolerancja ±1,0 mm, 

− grubość ścianki od 3 do 5 mm - tolerancja ±0,5 mm. 

 Słupki krawędziowe na czas składowania i transportu powinny być zabezpieczone przez owinięcie folią 

polietylenową lub w inny sposób. Składowane powinny być w pozycji poziomej na płaskim i równym podłożu w 

przygotowanych boksach. Wysokość składowania nie powinna przekraczać 2 m. Zaleca się przechowywać słupki 

pod zadaszeniem w celu utrzymania ich w czystości. 

2.5. Słupki krawędziowe z innych materiałów 

Słupki krawędziowe mogą być również wykonywane z innych materiałów takich jak blacha stalowa 

ocynkowana i blacha aluminiowa. W przypadku zastosowania blachy, grubość jej powinna wynosić od 1 do 3 mm,  

tolerancja grubości ±0,25 mm, a tolerancja średnicy słupka ±1,0 mm.  

Słupki te powinny również odpowiadać wymaganiom podanym w załączniku 4 do rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. [8] oraz posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę i 

deklarację zgodności z nią. 

Słupki krawędziowe z blachy powinny być zabezpieczane i składowane podobnie jak słupki z tworzyw 

sztucznych. 

2.6. Elementy odblaskowe słupków krawędziowych 

Widzialność słupka krawędziowego podwyższają pasy odblaskowe umieszczane na korpusie słupka. 

Poprzeczne pasy z folii barwy białej i zielonej o szerokości 150 mm, naklejane są naprzemiennie na korpusie słupka. 

Odblaskowość takich folii powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w załączniku 1 do 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. [8] oraz z wymaganiami właściwej aprobaty technicznej. 

2.7. Farby 

Farby stosowane są w zależności od rozwiązania konstrukcyjnego słupka. Najczęściej używane są do 

malowania podstawy (cokołu) słupka. Powinny one spełniać wymagania takie jak podano w SST dot. słupków 

prowadzących, pkt 2.6. 

3. TRANSPORT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu, podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

3.2. Transport materiałów 

Transport słupków krawędziowych może być dokonywany dowolnym środkiem transportu, w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 

Drobne materiały, jak elementy połączeniowe, farby itd. należy przewozić w warunkach zabezpieczających 

je przed uszkodzeniem. 

4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

4.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

4.2.  Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi nadzoru: 

− aprobaty techniczne dla słupków krawędziowych, 

− deklaracje zgodności słupków krawędziowych z aprobatami technicznymi, 

− świadectwa jakości lub deklaracje zgodności z normami lub aprobatami technicznymi na stosowane inne 

materiały. 

4.3.  Badania i kontrola w trakcie wykonywania robót 

4.3.1. Badania w czasie wykonywania robót 

 Wszystkie rodzaje słupków powinny być sprawdzone w zakresie kształtu, wymiarów i jakości 

zastosowanych materiałów, zgodnie z punktem 2. Próbki do badań należy pobierać losowo, biorąc po minimum 3 

szt. z każdej dostarczonej partii wyrobów. 



4.3.2.   Kontrola w czasie wykonywania robót 

 W czasie wykonywania robót należy sprawdzić: 

− zgodność ustawienia słupka z dokumentacją projektową, STWIORB i załącznikiem 4 do rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. [8], 

− zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów zgodnie z pktem 2  
 

4.4.  Wzorce 

 Wymaga się, aby każdy wykonawca dostarczył na pisemne żądanie zamawiającego po otwarciu ofert 

następujące wzorce: 

− słupka krawędziowego 

 

Nie dostarczenie ww. wzorców słupków lub dostarczenie wzorów niezgodnych z SST spowoduje odrzucenie 

oferty i wykluczenie wykonawcy. 

Zamawiający zatrzyma wzorce w depozycie pochodzące od podmiotu, któremu przyzna zamówienie na czas  

trwania umowy. Pozostałe wzorce zostaną zwrócone po zawarciu umowy z wykonawcą któremu przyznano 

zamówienie – na koszt wykonawcy.   

 

5. OBMIAR ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót, podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

5.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową ustawiania słupków krawędziowych jest szt. (sztuka). 

6. ODBIÓR 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, STWIORB i wymaganiami Inspektora 

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

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

7.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

7.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena ustawienia 1 sztuki słupka krawędziowego obejmuje: 

− zakup gotowych słupków lub z własnym uzupełnieniem malowania, itp. 

− dostarczenie i rozładunek słupków na miejsce składowania, 

 

8.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Przepisy obowiązują takie, jak podano w SST dotyczącej słupków prowadzących, pkt 8. 
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej części ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z dostarczeniem znaków kilometrowych i hektometrowych.  

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót na sieci dróg wojewódzkich będących w zarządzie ZDW w Bydgoszczy. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej części specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

dostarczeniem  znaków kilometrowych i hektometrowych. 

 1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1.  Znak hektometrowy U-7 – urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego stosowane w celu uściślenia 

przebiegu drogi i wskazania kolejnych kilometrów narastająco od początku do końca danego kilometra drogi   

1.4.2.  Znak hektometrowy U-8 – urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego stosowane w celu uściślenia 

przebiegu drogi i wskazania kolejnych hektometrów narastająco od początku do końca danego kilometra drogi 

(załącznik 1, rys.1 i 2).  

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

definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót, podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

 Materiały używany przez Wykonawcę powinny odpowiadać wymaganiom 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, (Dz. U. 2003 

nr 220, poz. 2181)z późniejszymi zmianami, Załącznik 4 

2.2.  Ogólne wymagania dotyczące znaków hektometrowych 

Znak kilometrowy typu U-7 ma postać cyfry umieszczanej w górnej części słupku prowadzącym  

Znak hektometrowy typu U-8 ma postać cyfry umieszczanej na słupku prowadzącym poniżej numeru 

danego kilometra drogi lub na tabliczce łącznie ze znakiem kilometrowym, jeżeli jest ona mocowana na elemencie 

wyposażenia drogi (słupie, konstrukcji bramowej).  

 Znaki kilometrowe i hektometrowe powinny być barwy czarnej. Mogą być zrobiony z folii naklejanej na 

korpus słupka prowadzącego. Jeżeli jest umieszczany razem ze znakiem kilometrowym na tabliczce, powinna ona 

mieć tło wykonane z folii odblaskowej barwy białej. 

Kształt i wymiary znaku hektometrowego powinny być zgodne z załącznikiem 4 do rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. [8]. 

2.3. Rodzaje materiałów na znaki kilometrowe i hektometrowe 

Do wykonania znaków kilometrowych i hektometrowych wykorzystuje się następujące materiały: 

− folię barwy czarnej, 

2.4. Folia  

Do wyrobu cyfr znaku kilometrowego i hektometrowego stosowana jest folia barwy czarnej. Powinna ona 

charakteryzować się trwałością i dobrą zdolnością przyklejania do powierzchni słupka. Powinna posiadać aprobatę 

techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę i deklarację zgodności z nią. 



Folia i przygotowane z niej znaki kilometrowe i  hektometrowe powinny być składowane w suchych 

pomieszczeniach, w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Na czas składowania i 

transportu, powinny być zabezpieczone przez owinięcie folią polietylenową lub w inny sposób.  

3. TRANSPORT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu, podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

3.2. Transport materiałów 

Transport elementów znaków kilometrowych i hektometrowych może być dokonywany dowolnym 

środkiem transportu, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 

4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

4.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

4.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi nadzoru: 

− aprobaty techniczne dla folii, 

− deklaracje zgodności z aprobatami technicznymi, 

4.3 Badania i kontrola w trakcie wykonywania robót 

4.3.1. Badania w czasie wykonywania robót 

 Znaki kilometrowe i hektometrowe powinny być sprawdzone w zakresie kształtu, wymiarów i jakości 

zastosowanych materiałów, zgodnie z punktem 2. Próbki do badań należy pobierać losowo, biorąc po minimum 3 

szt. z każdej dostarczonej partii wyrobów. 

4.3.2.   Kontrola w czasie wykonywania robót 

 W czasie wykonywania robót należy sprawdzić zgodność umieszczenia znaku z dokumentacją projektową, 

STWIORB i załącznikiem 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. [8]. 
 

4.4.  Wzorce 

 Wymaga się, aby każdy wykonawca dostarczył na pisemne żądanie zamawiającego po otwarciu ofert 

następujące wzorce: 

− znaku kilometrowego 

− znaku hektometrowego 
 

Nie dostarczenie ww. wzorców znaku lub dostarczenie wzorów niezgodnych z SST spowoduje odrzucenie 

oferty i wykluczenie wykonawcy. 

Zamawiający zatrzyma wzorce w depozycie pochodzące od podmiotu, któremu przyzna zamówienie na czas  

trwania umowy. Pozostałe wzorce zostaną zwrócone po zawarciu umowy z wykonawcą któremu przyznano 

zamówienie – na koszt wykonawcy.   

5. OBMIAR ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót, podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

5.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową ustawiania znaków kilometrowych i hektometrowych jest szt. (sztuka). 

6. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót, podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Dostawy uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWIORB i wymaganiami 

Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymiarów wg pktu 4 dały wyniki 

pozytywne. 
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7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

7.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

7.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena umieszczenia 1 sztuki znaku hektometrowego obejmuje: 

− wykonanie cyfry z folii  

 

8.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Przepisy obowiązują takie, jak podano w  SST dotyczącej słupków prowadzących, pkt 8 

 

11. ZAŁĄCZNIK 

RYSUNKI 

 

Rys.1. Słupek prowadzący U-1a z naniesionym numerem drogi, znakiem kilometrowym i hektometrowym, 

przeznaczony do umieszczenia na poboczu drogi, w hektometrze zerowym 

 

 

 
 

Rys. 2. Słupek prowadzący U-1b z naniesionym znakiem kilometrowym i hektometrowym, przeznaczony do 

umieszczenia na barierze ochronnej, w hektometrze zerowym 

 



 

Rys. 3.  Słupek krawędziowy U-2 

 


