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Jakość dróg zależy
0d spgcylikacii technicznych
Pełne wprowadzenie specyfikacii technicznych da
drogowej praktyki wykonawczei przyczyni się do po-

lepszenia iakości robót, uniknięcia zbędnych dysku-
sji interpretacyjnych między zamawiającym a wyko-

nawcą i usprawnienia pracesu inwestycyjnego,
a w efekcie do zwiększenia trwałości dróg zarządza,
nych przez samorządy,

eforma administracji pu-
blicznej spowodowała
większenie odpowiedzial-

ności samorżądów lokalnych,
Wore zarządzają większością dróg
w Polsce, za budowę dróg, ich
utrzymanie i modernizację. Od
iclr aktywnoś ci zalężeć będzie, j ak
szybko pop.rawią się warunki
podróżowania', jak zwiększy się
komfort i bezpieczeństwo jazdy.
Dlatego tak ważla jest operatyw-
nośc silnych zarządów drogowych
w administracji sanrorządowej.

przelargi na roboly drouowe

Samorządowe roboty drogowe
powinny być możliwie tanio i naj-
lepszej jakości, Pozwoli to na dłu-
goletnią trwałość wybudowanych
i utrzym}rwanych dróg, co zmniej,
szy kosztowne nakłacly w przyszło-
ści. Zarządy dróg powinny tak
przygotowac przęIarg (przy reali-
zacji robót w ramach systemu za-

mówień publicznych) lub wytycz-
ne dla własnych jednostek, aby zre-
atizowaó podstawowe zadanie, ja-

kim jest jakość budowanych dróg.
Samorządowy zarządca dróg

może ogłosić przętarg na roboty
drogowe, gdy przygotuję: wska-
zówki dla oferęntów, ogólne
i szczogółowe warunki kontraklu,
dokumentację projektową, specy-
fikacje technicznę, ślepy koszto-
rys, prawo wejścia w teren i po-
zwolęnie na budowę, jeśli jest wy-
magane. Zwracamy szczegolną
uwagę na wyżej wymieniony, bar-
dzo istotny w gospodarce rynko-
wej, załącznik określony jako ,,spe-
cyfikacjo tochnicznę", który coraz
powszechniej stosuje się w prakt!-
ce inwestycyjnej.

Specylikacie tgchniczne
jako dolument przetargowy

W Polsce od kilku lat specyfika-
cje techniczne upowszechnia Ge-

neralna Dyrekcja Dróg Publicz-
nych, realizując roboty, głównie na
drogach krajowych. Doświadczę-
nia te przyniosĘ.znaczne efekty
przy pręcyzowaniu zakresu wyko-
nania robót i zmnĘszaniu wątpli-
wości przy ich odbiorzę, co przy-
czyniło się do wzrostu jakości bu-
dowanych dróg, Doświadczęnia tę
warto przenieść do praktyki samo-
rządowej w celu uzyskania podob-
nych korzyści jakościowych.

Specyfikacje teclrniczne są
zbiorem wymagań określających
warunki i sposoby wykonania,
kontroli i odbioru określonego ro-
dzaju robót. Stosuje sięje w wielu
krajach świata jako element yśtę-
mu przelargowego działającego
w gospodarce rynkowej, W Polscę
arl 77 ust. 1 ustawy o zamówię-
niach publicznych (tekst jedn.
Dz.U. z 1998 r. nr 119, poz. 773)
przewiduje stosowanie specyfika-
cji technicznych, określających
warunki wykonania i odbioru ro-
bót budowlanych,

Generalna Dyrekcja Dróg Pu-
blicznych ustaliła, że specyfikacje
drogowe będą opracowane
w dwóch postaciach: jako ogólne
specyfikacje technicznę oraz
szczegółowe specyfikacje tech-
nicznę.

Ogt)l rrb specyfikacje technicznę
gą wŻorct,wytrr zbiorem przepisów
mającyclr zastosowanie przy reali-
zacji określonego rodzaju prac
i robót, Dotychczas GDDP wycla-

ła ogólne specyfikacje technicznę
dla kilkudzięsięciu asortymentów
robót drogowych oraz dla prac ge-

odezyjnych związanych z drogow-
nictwem. Ogólne specyfikacje
techniczne stanowią tylko podsta-
wę do opracowania szczegóło-
wych specyfikacji teclrnicznyclr.
Oprócz charakteru wzorcowego,
ogólne specyfikacje techniczne są
bogatym źródłęm wiedzy oraz ln-

rmacji o poprawnych metoclach
i procedurach realizacji robót,
lrzedstawionych zwykle w sposób
wariantowy.

Szczegółowe specyfikacje tech-
niczne są formalnym dokumęn-
tem wchodzącym w skJad załącz-
ników do umowy między zamawia-
jącym a wykonawcą, sporząclzonej
dla konkrętnego zadania inwesty-
cyjnego. Szczegółowe specyfikacj e
teclrniczne opracowuje się na pod-
stawie ustaleń ogólnych specyfika-
cji technicznych, wybierając
z nich zalęcęnia dla rozwiązań, re-
alizacyjnych, z ewentualną ich mo-
dyfikacją, względnie uzupełniając
ustalęnia ogólnej specyfikacji
o nowe rozwiązalia w niej nie za-
warte. Szczegółową specyfikację
przygotowuje zamawlający lub in-
na jodnostka pracująca na jego
zlęcęnię.

Zbiór ogólnyclr specyfikacji
technicznych; wydanych przez Ge-
neralną Dyrekcję Dróg Publicz-
nych, składa się z 63 zeszytów, do-
tyczących najważniejszych asorty-

mentów robót drogowych i 1O zę-
szytów dotyczących prac geode-
zyjnych.

Roboty drogowe obejmują: wy-
magania ogólne, roboty pfzygoto-
wawcze, roboty zięmne, odwo-
dnienie korpusu drogowego,
podbudowy, nawierzchnię, roboty
wykończeniowe, urządzenia bez-
pieczeństwa ruclru, elementy ulic,
zioloń drogową i inne roboty.

Prace geodezyjne obejmują po-
trzeby drogownictwa dotyczące
wykonlłvania map, osnów rcaliza-
cyjnych, pomiarów powykonaw-
czych, pomiarów odkształceń
obiektów, nabylvania nierucho-
mości na cele drogowe, opracowa-
nia dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej związalej z naby-
waniem nieruchomości, znrianą
przeznaczetia gruntów itp,

Bostępność specylikaGii

Wszystkie specyfikacje tech-
nlcznę są aktualne według stanu
formalnoprawnego na 1998 r.
i mogą być stosowane na drogaclr
krajowych, wojewóclzkiclr, powia-
towyclr i gminnych. Specyfikacje
drogowe zawierają teclrnologie
przydatne do nowych robót drogo-
wych, a w większości przypadków
również do robót utrzymanio-
wych.

. Wydawcą ogólnyclr specyfikacji
jęst Generalna Dyrekcja Dróg Pu-
blicznych (szczegółowy wykaz ty-
tułów specyfikacji GDDP można
ztależó pod adresem interneto-
wym www.bzdbdim.w.pl.). Wyko-
nawcami opracowań autorskich
byĘ spocjalistyczne firmy z zakrę-
su drogownictwa i geodezji. Oeól-
ne specyfikacje techniczne rozpo-
wszeclrnia Bratżowy Zakład Do-
świadczalny Budownictwa Drogb-
wego i Mostowego Sp. z o.o.
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