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D.07.01.01  OZNAKOWANIE POZIME 
 
1.      Wstęp. 
 
1.1.        Przedmiot ST. 
 
 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót z zakresu 
oznakowania poziomego grubowarstwowego w czasie realizacji zadania : „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 3226 D ul. Noworudzka i ul. Kościuszki w Kłodzku”.  
 
1.2.        Zakres stosowania ST. 
 
 ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p.1.1. 
 
1.3.        Zakres robót  objętych ST. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem, 
kontrolą i odbiorem oznakowania poziomego stosowanego na drogach o nawierzchni twardej. 

 
Roboty polegają na wykonaniu i ustawieniu następującego oznakowania poziomego 

grubowarstwowego: 
- linie ciągłe i przerywane, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz linii 
związanych z oznaczeniem określonych miejsc na nawierzchni. 
 
Szczegółowy plan ich rozmieszczenia oferent otrzyma od InŜyniera po przyznaniu kontraktu. 
 
1.4.        Określenia podstawowe. 
 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami podanymi 
w ST. D. 00.00.00.  
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. 
 
Znaki podłuŜne – linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim kątem, 
występujące jako linie segregacyjne lub krawędziowe, przerywane lub ciągłe. 
 
Strzałki – znaki poziome na nawierzchni, występujące jako strzałki kierunkowe słuŜące do wskazania 
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzałki naprowadzające, które uprzedzają o konieczności opuszczenia 
pasa, na którym się znajdują. 
 
Znaki poprzeczne – znaki wyznaczające miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystów w 
poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymywania pojazdów. 
 
Znaki uzupełniające – znaki w postaci symboli, napisów, linii przystankowych oraz inne linie określające 
szczególne miejsca na nawierzchni. 
 
1.5.        Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. D. 00.00.00. 
 
 

2.      Materiały. 
 
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, wtłaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie 
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drogowe , stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyŜszonej. 
 
Materiały do oznakowania grubowarstwowego – materiały nakładane warstwą o grubości 3,0 – 5,0 mm. 
Mogą być zastosowane chemoutwardzalne masy stosowane na zimno lub masy termoutwardzalne. 
 
Kulki szklane – materiał do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na oznakowanie wykonane 
materiałami w stanie ciekłym, w celu uzyskania widzialności oznakowania w nocy. 
 
 

3.      Sprzęt. 
 
 Do wykonania oznakowania grubowarstwowego naleŜy stosować mechaniczne lub ręczne 
układarki mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych. 
Zastosowane układarki muszą zapewnić równomierną i o załoŜonej grubości warstwę rozłoŜonego 
materiału, zachowując wymiary i ostrość krawędzi. 
 
 

4.      Transport. 
 
 Do transportu słuŜą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez InŜyniera. 
 

5.      Wykonanie robót. 
 
5.1. Nawierzchnia przygotowana do wykonania znakowania musi być czysta i sucha. 
 
5.2. Przedznakowanie.  
W celu dokładnego wykonania poziomego oznakowania drogi, na odcinkach, na których wykonane 
będzie nowe oznakowanie naleŜy wykonać przy uŜyciu sprzętu geodezyjnego przedznakowanie, stosując 
się do ustaleń zawartych w dokumentacji projektowej, „Szczegółowych warunkach technicznych dla 
znaków drogowych poziomych i warunkach ich umieszczania na drogach, SST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru, 
 
5.3. Wykonanie znakowania drogi materiałami grubowarstwowymi 
Materiał znakujący naleŜy nakładać równomierną warstwą o Ŝądanej grubości 3,0 – 5,0 mm, zachowując 
wymiary i ostrość krawędzi. 
Ilość materiału zuŜyta w czasie prac, określona przez srednie zuŜycie na metr kwadratowy, nie moŜe się 
róŜnić od ilości ustalonej, więcej niŜ 20%. 
 
5.4.        Oznakowanie i zabezpieczenie robót 
 
Wykonawca zapewnia oznakowanie i zabezpieczenie odcinka robót wg zatwierdzonego projektu 
organizacji ruchu. 
 

6.      Kontrola jakości robót. 
 

6.1.Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu wykonania wg wymogów podanych w p. 2 i 5. 
6.2. Oznakowanie poziome powinno się charakteryzować następującymi parametrami: 
- widzialność w dzień – współczynnik luminacji w świetle rozproszonym Qd powinien wynosić 

przy odbiorze robót co najmniej 130 mcd/m²lx 
- widzialność w nocy – powierzchniowy współczynnik odblasku R1 powinien wynosić w stanie 

suchym przy odbiorze robót minimum 300 mcd/m²/1x 
6.3.Tolerancja wymiarów oznakowania 
Tolerancja wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacją projektową i 

„Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków poziomych….”, powinna odpowiadać 
następującym warunkom: 

- szerokość linii moŜe się róŜnić od wymaganego o ±5mm 
- długość linii moŜe być mniejsza od wymaganej co najwyŜej o 50 mm lub większa co najwyŜej  
   o 150 mm 
- dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie moŜe odbiegać od 
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średniej liczonej z 10 kolejnych cykli o więcej niŜ o ± 50 mm długości wymaganej. 
- dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów naroŜnikowych nie moŜe mieć większej odchyłki od 

wymaganego wzoru niŜ ± 50 mm, dla wymiaru długości i ± 20 mm dla wymiaru szerokości 
- wymóg zachowania prostolinijności a na łukach zachowania na całej długości jednakowej 

krzywizny. 
 

 

7.      Obmiar robót. 
 
Jednostką obmiarową oznakowania poziomego jest m² ( metr kwadratowy) powierzchni naniesionych 
linii i znaków. 
 
 

8.      Odbiór robót. 
 
 Roboty podlegają odbiorowi wg ST. D 00.00.00. Badania przy odbiorze polegają na 
sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia 
wymogów podanych w p. 2 i 5. 
Okres gwarancyjny 36 miesięcy. 

9.      Podstawa płatności. 
 
 Płaci się ryczałtem za komplet wykonanych robót.  
Cena wykonania 1 m² oznakowania poziomego obejmuje: 
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót 
- przygotowanie i dostarczenie materiałów 
- oczyszczenie nawierzchni 
- przedznakowanie 
- naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię drogi o kształcie i wymiarach zgodnych z dokumentacją 
projektową i „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków poziomych….”, 
- ochronę znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej 
 
 


