
! f)ropownictwo o komunikacia

Specyfikacja techniczna
a jakość robót drogowych

Od kilku lat w Polsce, przede wszyst-
kim na drogach krajowych, stosuje się
specyfikacje techniczne jako załącznik
do umowy podpisywanej przez zarna-
wiającego i wykonawcę. Rozpowszech-
nienie specyfikacji technicznych na dro-
gach wojewódzkich, powiatowych
i gminnych, zdecydowanie poprawi ja-
kość robót, przyczyniając się do zwięk-
szenia trwałości dróg zarządzanych
przez samotządy,

Jakość robót drogowych

Cospoclarowanie mielrien i śroclkanri
budżettr jest bardziej efektywne \Ą/ sarrro-
rządzie rriz w aclministracji paristwowej.
Pogląd ten potwierdzają clotyclrczasowe
doświadczenia w dobrze zarząclzany cl,t

gminaclr, a teraz czeka na poclobne po-
iwierclzenie w nowo utworzotlyclr woje-
wództwach i powiatach, Dotyczy to
wszystkich dziedzin clziałalności samo-
rządów, rł, tym tlrogorł,nictwa.

Udostępnienie dróg stanowi trsługę
publiczną niezbędną dla funkcjorrowarria
społeczncrści lokalrryclr. Zarządzarrie u,ię-
kszością dróg powierzono samorządom,
poza najważniejszą siecią clróg krtrjo-
wych. Każdy z zarządców nrusi wykclny-
wać zadania związane z clroganri, po-
cząwszy ocl planowania sieci, przy8oto-
wania btrdowy i nloclelrlizacji, po Lrtrzy-
manie i czynności administracyjrre. Każ-
dy zarządca wykontrje te działania w ra-
mach posiadanyclr środków finanso-
wych, poclrodzących z br"rclżettr jednostki
samorządowej, którego częścią jest strb-
wencja drogowa.

Szczupłość środków, zwykle przezna-
czana na potrzeby drogowe, skłania do
bardzo racjonalnego gospodarowania rri-
mi i poszukiwania wszelkich sposobćlw,
które przyczynią się do osiągnięcia za-
kładanego celu.

Interes samorządowego za rząclcy dróg
wymaga/ aby realizowane bttdolvy, mo-
dernizacje i roboty utrzymaniowe (przez
system zamówień publicznyclr ltrb siłanri
własnymi) były najlepszej jakości i moż-
1iwie najtańsze. Nakłada to obowiązek
przygotowania przetargll (lub wytycz-
nych dla własnych jednostek) w sposób
w pełni zabezpteczający te interesy.

Zwykle zamawiający może ogłosić
przetar8 na roboty clrogowe, jeśli posiacla
następujące dokumenty: wskazówki dla
oferentcilv, ogólne warurrki korrtraktu,
r,r,arttnki szczegółowe kontraktr"r, specyfi-
kacje teclrrriczne, doklrnrentację projekto-

rł,ą, ślepy kosztorys, prawo wejścia w te-
ren i pozwolenie rra budowę (o ile jest
\\/\,ma8ane). Warto przy tym zwrócić
llwagę na/ bardzo istohry w gospodarce
r),rrkowei załącznik, określorry jako spe-
cyfikacje techniczne, który coraz częściej
stosowany jest w praktyce inwestycyjnej.

Istota specyfikacji
technicznych

Specyfikacje teclrl.iczne są zbiorem
wymagań określających warunki i sposo-
by wykorrania, kontroli i odbioru okreś-
loneg,o rodzajtr robói. Stosuje się je w wie-
ltr krajaclr świata jako element systemu
przetargowego clziałającego w gospodar-
ce rynkowej. W Polsce tlstawa o zamó,
wierriach ptrbliczrrych (jednolity tekst
w Dz. U. Nr 119 z 7998 r,, poz,773, ar!.
77.7) przewidttje stosowanie specyfikacji
teclrniczrrych, określającyclr warunki wy-
kotrania i oclbiorr,r robót btrdowlanych.
Uściślają clne i precyztrją zakres wykona-
nia robót, zmniejszając wątpliwości przy
ich odbiorze.

Specyfikacje techlriczne można wyko-
rzystywać jako doktrnrent:
a) przetargorvy, nawiązujący do po-

szczególrryclr pozycli ślepego koszto-
rystr i umożliwiający ustalenie ceny
jedrrostkowej tej pozycii przy opraco-
wanitt oferty,

b) trmowny, starrorł,iący załącznik do
umowy zawartej ponrięclzy zamawia-
jącynr i rt,ykorralr,cą prac,

c) l,r,ykclnarvczy, obor,r,iąztrj ący wraz ztn-
nyrni dokumeniami przy wykonywa-
rriu, kontroli i odbiorze prac.

Specyfikacj e techniczne
w drogownictwie

W Polsce od 7992 r. Ceneralna Dyrek-
cja Drcig Publicznyclr (GDDP) stosuje spe-
cyfikacje teclrniczne przy realizacji robót
na drclgaclr krajowych i wojewódzkich.
Warunkiem ogłoszenia przetar1-Il pruez
zamawiającego było posiadanie określo-
nych clokunrentów, a wśród niclr specyfi-
kacji techniczrrych.

Ceneralna Dyrekcja Dróg Ptrblicznych
ustaliła, że specyfikacje drogor,r,e będą
opracowane w dwóch postaciach: jako
ogólne specyfikacje iec]rrriczrre oraz
szczegółowe specyfikacje teclrrriczne.

Ogólrre specyfikacje teclrniczne są
wzorcowym zbiorem przepisór,v mają-
cyclr zastosowanie przy realizacji okreś-
lorrego roclzajr,r prac i robót. Dotychczas
GDDP wydała ogólne specvfikacje tech-
niczr-re dla kilktrdziesięciu asortymentów
robót drogowyclr oraz clla prac geodezyj-
lryclr związanyclr z drogownictwem.
Ogólne specyfikacje teclrniczne stanowią
tylko poclstawę dcl opracowania szczegó-

łowych specyfikacji technicznvci-.
Oprócz charakteru wzorcou,ego, ogólr,.
specyfikacje techniczne są bogatvm źróc-
łem wiedzy oraz informacji o poprart-
nych metodach i procedurach realizac:
robót, przedstawionych zwykle w sposo':
wariantowy.

Szczegółowe specyfikacje techniczne
są formalnym dokumentem wchodza-
cym w skład załączników do umo\\-\
pomiędzy zamawiającym a wykonarl,ci
sporządzonej dla konkretnego zadania
inwestycyjnego. Opracowuje się je na
podstawie ustaleń ogólnych specyfikac:
technicznych, wybierając z nich zalecenia
d|a r ozw iązań realizacyjnych, z ewentual-
ną ich modyfikacją, względnie uzupeł-
niając ustalenia ogólnej specyfikacji o no-
werozwiązania w niej nie zawarte.Szcze-
gółową specyfikację przy gotowuje zama-
wiający lub inna jednostka pracująca na
jego zlecenie.

Ujednolicony układ
ogólnych specyfikacji

OgóIne specyfikacje techniczne wyda-
wane przez Generalną Dyrekcję Dróg
Publicznych mają ujednolicony ukłac
obejmujący zawsze dziesięć punktów tre-
ści: 1. Wstęp 2. Materiały 3. Sprzęt -1

Transport 5. Wykonanie robót 6. Kontrola
jakości robót 7. Obmiar robót 8, odbiór
robót 9. Podstawa płatności 10. Przepisr,
związane.

Ogólne specyfikacie
dla robót-drrigowych

Zbiór ogolnych specyfikacji technicz-
nych dla robót drogowych obejmuje 62
zeszyty ujęte w jedenastu następujących
działach: wymagania ogólne, robotr,
plzygotowaw cze, roboty ziemne, odwo-
dnienie korpusu drogowego, podbudo-
wy, nawierzchnie, roboty wykończenio-
we, urządzenta bezpieczeństwa ruchu,
elementy ulic, zieleń i inne roboty. Po-
szczególne działy zawierają następujące
asortymenty robót drogowych:

o Dział,,Wymagania ogólne" składa
się z jednego zeszytu, zawierającego w1,-
magania wspólne dla robót objętych
wszystkimi pozostałymi specyfikacjami.
W praktyce każda ,,asortymentowa" spe-
cyfikacja wielokrotnie powołuje się na
zalecenia ujęte w tym dziale,

o Dział,,Roboty pIzylotowawcze" (1

zeszyt) obejmuje odtworzenie trasy i pun-
któw wysokościowych, usunięcie drze,"r,
ikrzaków, zdjęcie warstwy humusu i dar-
niny, wyburzenie obiektów budowla-
nych, rozbiórkę elementów dróg, ogro-
dzeń i przepustów.

c 
.Dział .Roboty .ztemne" 

(1 zeszyt)
zawiera wymagania dla wykopórł,
w gruntach I-V kategorii i w gruntach
skalistych oraz nasypy.

o Dział ,,Odwodnienie korpusu dro-
gowego" (6 zeszytów) ujmuje przepus§-
betonowe, żelbetowe, prefabrykowane
i z blachy falistej, kanalizację deszczową,
sączki podłużne, studnie chłonne oraz
zbiorniki odparowujące.
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Dropownictwo o komunikacia
o Dział ,,Podbudowy" (8 zeszytów)

_,lejmuje dolne warstwy podbudów,
_r:zvszczenie, skropienie podbudowy z:
_cuszywa stabilizowanego mechanicznie,
-j,ucznia kamiennego, kruszyw stabilizo-
-.,,,anych spoiwami hydraulicznymi, chu-
:ego betonu, betonu asfaltowego, piasku
_-ioczonego asfaltem oraz wyrównanie
:odbudów,

. Dział,,Nawierzchnie" (19 zeszytów)
zarviera wymagania dla nawierzchni:
:runtowej, żwirowej, tłuczniowej, bruko-
:rcowej, z kostki kamiennej, klinkierowej,
z płyt betonowych sześciokątnych, beto-
:.owej, zbetonu asfaltowego, z mieszanek
nineralno-asfaltowych na zimno, z asial'-
:u lanego, z asfaltu twardolanego, powie-
:zchniowo utrwalanej, recyklingu, z mie-
szanki grysowo-mastyksowej (SMA),
z betonu cementowego dla dróg o ruchu
_ekkim, z asfaltu piaskowego, z kostki
rrukowej betonowej, z cienkich warstw
ścieralnych na gorąco oraz iikwidacji ko-
-ein nawierzchni bitumicznych.

. Dział ,,Roboty wykończeniowe" (5

zeszytów) składa się ze specyfikacji doty-
czących umocnienia skarp, rowów i ście-
ków, przepustów pod zjazdami, ścinania
i uzupełniania poboczy, rowów pfzy To-
botach remontowych i utrzymaniowych
oraz sączków poprzecznych w poboczu.

c Dział,,urządzenia bezpieczeństwa
ruchu" (9 zeszy tów) obejmuje oznakowa-
nie poziome i pionowe, słupki prowadzą-
ce i krawędziowe oraz znaki kilometrowe
i hektometrowe, bariery ochronne beto-
nowe pełne i stalowe, ogrodzenia dróg,
urządzenia zabezpieczające ruch pie-
szych, ekrany akustyczne oraz osłony
przeciwolśnieniowe z zieleni.

o Dział,,Elementy ulic" (6 zeszytów)
ujmq'e krawężniki, chodniki, obrzeża
chodnikowe, wjazdy i wyjazdy z bram,
ścieki oraz obramowania i opaski jezdni
lub chodników,

. Dział ,,Zieleń" składa się z jednego
zeszytu zawierającego wymagania dla
drzew, krzewów, trawników i kwietni-
ków przy drogach.

o Dział ,,Inne roboty" (5 zeszytów)
obejmuje muly oporowe, schody, tym-
czasowe nawierzchnie z elementów pre-
iabrykowanych, nawierzchnie na przeja-

zdach kolejowych i tramwajowyclr oraz
przebudowę przełomów drogowych.

Ogólne specyfikacje
dla prac geodezyjnych,
kartograficznych oraz

nabywania nieruchomości
w drogownictwie

Ogólne specyfikacje geotlezvjIre, obe-
jmtrjące potrzeby drogorl,t-ticttva skłatlają
się z 10 zeszytów:
a) zeszyt ogólny, zarr iera rvvnragallił

ogólne wspólne dla prac objętvclr po-
zostałymi specy fikacjami,

b) zeszyty (4 szt.) obejmujące prace geo-
dezyjne i kartoglaficzne, ujnrują wv-
konanie map dla celów projektowania
dróg, założenie osnowy realizacyjtrej
przy budowie dróg i obiektów mos-
towych, pomiar powykonawczy zrea-
lizowanych drogowych obiektów bu-
dowlanych oraz pomiary odkształceń
t przemieszczeń obiektów mostowych
metodami geodezyjnym i,

c) zeszyty (5 szt,) dotyczące prac związa-
nych z nabywaniem niertrchomości na
cele drogowe, obejmtrją opracowanie
materiałtjw do rvtriosku o ttzt,skalrie
zgody na zmialrę przczll.]czellia ()l,n,/

wydanie clecvzji na rl,\,łączenie, grtttr-
tów rolrrych i leśrrvclr z produkcji tol-
niczej i leśnej, opracorvanie dokumen-
tacji geodezyjnej i karbgraficzrrej
zw iązane1 z nabywanienr nierltclromo-
ści pod pasy drogowe i uregttlowa-
niem stanu prawnego tych grtrntów,
a takze dokr,rmentacji formalno-pra-
wnej do nabywania lrieruclromości
pod pasy drogowe.

Uwagi końcowe

Pełne wprowadzenie specyfikacj i teclr-
nicznych do drogowej praktyki wvkona-
wcze1 przyczyni się do polepszerria jirko-
ści robót, trnikrrięcia zbędrryclr clvsklrsji
interpretacyjnych między zanlarliającr nr
a wykorrawcą i ttsprawIlicllia proccstt
inwestycyjnego.

Wszystkie specvfikacje teclrrriczrre są
akttralne lt,eclłlrg statrtt fornralno-1rra-
wnego lla -1998 

r. i nlogą bvt'sttls()\\,illc l]a

drogaclr kraiowyclr, wojewódzkiclr, po-
wiatowyclr i gnrinnyclr. Specyfikacje dro-
5;owe zawierają teclrrrologie przydatne
zarówncl do ntlwvclr robót drogowych,
a w drrżej liczbie przv1,1adkóu,również do
robót trtrzymaniowyclr, Szczegółowy wy-
kaz tytułtiw specyfikacji GDDP można
znaleźć pod adresem internetowym
www.bzdbdim.w.pl.

Wydawcą ogólnych specyfikacji jest
Ceneralna Dyrekcja Dróg Publicznyclr,
trl. Wspólna 7 /3,00-921 Warszawa. Wy-
konawcami opracowań autorskiclr były
spccjalistyczne firmy z zakresu drogo-
r.r,nictwa i geodezji. Rozpowszechnia ogó-
lne specvfikacje teclrniczne Branżowy Za-
kłacl Dośrt,iadczalny Btrdownictwa Dro-
8o\,\/e8o i Mostorvego.

Branżowy Zakład Doświadczalny
Budownictwa Drogowego i Mostowe-
go, Sp. z o.o. funkcjonuje od ponad 15
latw służbie dla polskiego drogownict-
wa: początkowo przy Zjednoczeniu
Przedsiębiorstw Drogowych jako jed-
nostka innowacyjno-wdrożeniowa,
a od 1989 roku samodzielnie jako spół-
ka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Działalność Zakładl obejmuje wyko-
nywanie prac studialnych i projekto-
rvych, badania laboratoryjne oraz świa-
dczenie specjalistycznych usług tech-
nicznych dla drogownictwa. Firma słu-
ży swoją wiedzą i doświadczeniem
zarówno inwestorom, jak i przedsię-
biorstwom wykonawczym. Poprzez
doradztwo techniczne i rozpowszech-
nianie publikacji technicznych realizo-
wany jest jeden z mo§,.wów działania:
przyczynienie się do podwyższenia ja-
kości wykony,wanych w Polsce robót
drogowych.

W dorobku firmy jest między in-
nymi opracowanie zbioru specyfikacji
technicznych dla robót drogowych
omówionych w artykule.

Adres:
03-802 Warszawa, ul. Skaryszewska 19,
tel, /fax: (0-22) 818-58-29
E-mail: bzdbdim @ polbox.com,
http: / /www.bzdbdim.w.pl

a kańonóW

o folii

o butelek PET

3101. tel./fax

e 'beczek do poj. 200 l

o staĄ odzieży

o odpadów produkcylnych

złoty Medal na targach PoLEKo w Poznaniu
Produkt polski

2 lata gwarancii

oDPADY I MASZ z NlMl PRoBLEM ?
KUP PRASY (BELoWNlcE) PRoDUKCJI FIRMY "RoczNIAK"

o nacisku od 4 do 50 ton
do prasowania i belowania:
a makulatury a puszek aluminiowych

Producent: RoczNlAK REcYKLlNG sYsTEM 5, Wilkanowo,


