
§PEcYtIKAclE IEcHNIGZNE
WYKONANIA l oDBIORU ROBoI
W BUDOItllNlcIWlE DROGOWYil
Leszek §upry§a§a

Mirosław ł{cssxkgwgk§

Poglądy wyrażone w Forun Budowla-
rrm plzez dt inż. Aleksandta Klupę

{rr 3 i 5 z 1999 t.} potwieldzają po.
Ęebę wdtożenia do polskiego budow.
*ctwa specyfikacji technicznych wy-
lonania i odbiotu tobót. Jest to
szczególnie ważne, gdyż takie zasady
-owiązują w klajach Unii Eutopej-
skiej i odpowiadają procedurom Ban-
lr Sviatowego.

utow rwiryku z fym omówić d0.

świadczenia polskiego drogownic.

rwa, które od klku lat z duĘm
rlrrodzeniem stosuje speqfkac|e technicz-

:< Ścisłe precpzowanie zalaesu i wymagań

-obec wykonaw§twa, a co za Ęm idzie
:nniejszenie wątpliwości przy odbioue,
:zr-czyniło się do wzrostu jakości ryóudo-
ąnr-ch obieków Doświadczenia te §vafto

:zenieść do innych dziędzin gospodarki
-. celu uzTskania podobnych kouyści jako-

rronłch.

DO§WiAB§Z§§lA §D§P
PRZY §T{}§OW&NlU

§PECYFlKACJl

T 1992 r, Generalna Ęrekcja Dróg Publicz-

:.,ń wprowadziła do stosowania ,,§tĄpyczne

:<tania robót, usług i dostaw w drodze pne-
:reu', kóre obońryywaĘ pny zlecaniu prac

:r drogach kraiowych i wojewódzkich oraz

=kcane były na pozostaĘch drogach. Warun-
{T o8loszęnia pnetargu było posiadanie

rrńd hórych wymieniono specy{kacje tech-

:rrflre .

.]DP ustaliła, że specyfikacje drogowe będą

:l]ctt;o§ane w dwóch postaciach, jako:

o :wlne specyfikacje techniczne,
l vr.zegółowe specyfikacje techniczne.

0gólne specyfik*cje iechniczne
."i Tzorcowym zbiorem przepisów ma|ą-

f-- z3,§to§owanie przy reńizacii określone-

go rodzaju prac i robót. Dotychczas GDDP
wydała ogólne specfikacje techniczne dla

kilkudziesięciu asoĘmentów robót drogo-

wych oraz dla prac geode,qjnych nviąza-

nych z drogownictwem. Ogólne speq{ika-

cje techniczne są podstawą do opracowania

szczegółowych specyfikac|i technicznych.

Oprócz charakteru wzorcowego, §tanowią

bogate źródło wiedzy oru informacji o po-

prawnych metodach i procedurach rcalizacji
robót, przedstawionych zwykle w sposób

wariantowy.

Zbiór ogólnych speq{ikacji technicznych,

wydany pnez Genetalną Dyrekcję Dróg Pu-

blicznych, składa się z 62 zeszyów, dotyczą-

cych najważniejszych asortymentów robót

drogowych i 10 zes4tów dotycząrych prac

geodeĘnych.

Roboty drogowe obejmują: uymagania ogó1-

ne, roboty przygotos,awcze, robory ziemne,

odwodnienie korpusu drogowego, podbu-

dowy nawiezchnie, roboty nykończeniowe,

urządzeńa bezpieczeństwa ruchu, elementy

ulic, zieleń drogową i inne roboty.

Prace geodezyjne obejmują potrzeby dro-

gownictwa dotyczące wykonlwania map,

osnów realizacyjnych, pomiarów powyko-

nawczych, pomiarów odkształceń obiektów,

nablłvania nieruchomości na cele drogowe,

opracowania dokumentacji geodeąvjnej

i kartograficznej zwiryanei z nab;vaniem
nieruchomości, zmianą pneztlaczenia grun-

tów itp.

Wszystkie ogólne specyfikacje techniczne są

aktualne wedtug stanu formalno-prawnego

nl 1998 r. i mogą byĆ stosowane na W§zy§t-

kich drogach, Speq{kacje drogowe za,więra-

ją technologie przyóatne do nowych robót

drogowych, aw znaunei liczbie przypadków

również do robótzwiryanych z utrzymaniem

dróg.

§zczegóławe §p§cyf ikasie tcehniczne

Jest to formalny dokument, wchodzący

w skład załączników do umowy pomiędzy

zamawiająqm a wykonawcą, sporządzanej

dla konketnego zadania inwesryryjnego,

Szczegółowe speq{ikacje techniczne opra-

cowuje się na podstawie ustaleń ogólnych

speq{ikacji technicznych, wybierając z nich

zalęcenia dla rozvłiązaŁ realizacyjnych,
z ewentualną ich modfikacją, względnie

uzupełniając ustalenia ogólnej speq{ikacji

o nowę tozwiryania w niej nie zawaftę.

Szczegółową specyfikacię przygotowuje za-

mawiający lub inna jednostka pracująca na
jego zlecenie.

POTRZEBA §TOsOWANIA
§PE8YFlKA$J!

Opracowane zeszyty speqfika cli dotyczą za-

sadniczo drogownictwa, lecz mogą być *y-
korzvstlwane także w innych dziedzinach

budownictwa (np. roboty ziemne, na-

wiezchnie, parkingi, kmalizacia, zie|eń,

chodniki, ogrodzenia, ekany akustyczne

itp.), mogą też być materiałem przykłado.

wym i wzorcowym pży opfacowaniach wła-

snych.

Wprowadzenie specyfikacii technicznych do
praktyki wykonawczej przyczyni się do po-

lepszenia jakości robót, uniknięcia zbędnych

dyskusii intefpretacyinych między zamavłia-

jącym a wykonawcą i usprawnienia proce§u

inwestycyjnego, co w efekcie sprowadzi się

do zwiększenia trwałości budowanych

obiehóvł

W1 d aw c a ogólny ch sp e cyfikacj i :

Generalna Ęrekcja Dróg Publicmycb,
ul, Wspólna 1l3, 00-921WArszAwA,

bttp : l lwww,bzdbdim.u.pl.

Rozpowszechninnie:

Branżowy Zakład Doświadczalny
Budownictwa Dro7owe4o

i Mostowego sp. z o.o.,

ul. Skarylszewska 19, 03-802 War§zAwA,

tel lfax (0-22) 818-58-29.

FoRUM BUDoWLANE 7-8/99 29


