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Samorządowy zarządca dróg moźe ogłosić przetarg na roboty drogowe.
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(przy realizacji robót w ramach systemu
zamówień publicznych) lub wytycznych
dIa własnych jednostek w sposób w peł-
ni zabezpieczający te interesy.

Samorządowy zarządca dróg moze
ogłosić przetarg na roboty drogowe. gdy
przygotuje: wskazówki dla oferentow. ęól-
ne i szczegołowe warunki kontraktu. do-

Reforma administracji Publiczne!, przewiduiąc stosowną rolę dla samorządów gminnych,
PowiatowYch i wojewódzkich, powierzyła im zarządzanie większością aróg'wpń;" (pozadrogami kĘowymi), celem było przede wszystkim: zdecentralizowanie administrowania
drogami i PrzYbliŻenie ich uŻytkownikom, wzmocnienie nadzoru publicznego nad gospodarką
drogową oraz usprawnienie zanządzania przez oddzielenie funkcji państwa od lokalnychpotrzeb imożliwości.

jest zwykle bardziej efektywny w samo-
rządzie niz administracji państwowej.
Jednak szczupłość środków, zwykle
przeznaczana na potrzeby drogowe,
skłania do poszukiwania wszelkich spo-

posób gospodarowania mien iem
i środkami budzetu (którego czę-
ścią jest subwencja drogowa)

sobów, ktore przyczynią się do zw|ęk-
szenia trwałości dróg zarządzanych
przez samorządy.

l nteres samo rządowego zarządcy dróg
wymaga, aby realizowane budowy, mo-
dernizacje i konserwacje były najlepszej
jakości i mozliwie najtańsze. Nakłada to
obowiązek przygotowania przetargu



kumentację prqektową, specyfikacje tech-
niczne, ślepy kosztorys, prawo wejścia na
teren i pozwolenie na budowę fieśli jest
wymagane). Zwracamy szczególną uwa-
gę na bardzo istotny w gospodarce rynko-
wej załącznik określony jako ,,specyfika-
cje techniczne", który coraz powszechniej
stosuje się w praktyce inwestycyjnej. W
Polsce specyfikacje techniczne upo-
wszechnia Generalna Dyrekcja Dróg Pu-
blicznych, realizując roboty głównie na
drogach krajowych, Doświadczenia te
przyniosły znaczne efekty przy precyzo-
waniu zakresu wykonania robót i zmniej-
szaniu wątpliwości przy ich odbiorze, co
przyczyniło się do wzrostu jakości budo-
wanych dróg. Doświadczenia te wańo
przenieść do praktyki dróg samorządo-
wych w celu uzyskania podobnych korzy-
ści jakościowych.

CZYM SĄ SPECYF|KACJE
TEcHNlczNE?

Specyfikacje techniczne to zbiór wyma-
gań określających warunki i sposoby wy-
konania, kontroli i odbioru określonego
rodzaju robót. Stosuje się je w wielu kra-
jach świata jako element systemu przetar-
gowego, działającego w gospodarce ryn-
kowej, W Polsce ustawa o zamówieniach
publicznych fiednolity tekst w DzU nr 1 19
z 1998 r., poz.773, ań.17,1) przewiduje
stosowanie specyfikacji technicznych,
określających warunki wykonania i odbio-
ru robót budowlanych.

DośWlADczEN|A zE sTosoWANlA
SPEcYFlKACJl

Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych
ustaliła, ze specyfikacje drogowe będą
opracowane w dwóch postaciach: jako
ogólne specyfikacje techniczne or5z
szczegółowe.
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plso;" maja.c},cĘ zasIosowanie przy re-
alizaĄi określonego rodzaju prac i ro-
bót. Dotychczas GDDP wydała ogólne
specyfikacje techniczne dla kilkudzie-
sięciu asortymentów robót drogowych
or az dla p rac aeodezyj nych związany ch
z drogownictwem, Ogólne specyfikacje
techniczne stanowią tylko podstawę do
o p racowan ia szczegółowych specyfika-
cji technicznych, Mają charakter wzor-
cowy, są bogatym źródłem wiedzy oraz
informacjio poprawnych metodach i pro-
cedurach realizacli robót, przedstawio-
nych zwykle w sposób wariantowy.

Szczegółowe specyfikacje technicz-
ne są formalnym dokumentem wcho-
dzącym w skład załączników do umowy



coSPoDARKA KoMUl,{1
pomiędzy zam awi aj ącym a Wykonawcą, spo rządzo-
nej dla konkretnego zadania inwestycyjnego. Opra-
cowuje się je na podstawie ustaleń ogólnych specy-
f i kacj i tech n icznych, wybi e rając z nich zalecen ia d l a
rozwiązań realizacyjnych, z ewentualną ich modyfi-
kacją, względnie uzupełniając ustalenia ogólnej spe-

Sposóó gospodarowania mieniem i
ś rod kaln i bu dżetu (ktorego części ąjest
subwencja drogowa) jest zwykle bar-
dziej efektywnyw samorządzie niż ad-
m i n i stra cj i p a ń sfrilowej,

cyfikacji o nowe rozwiązania w niej nie zawarte.
Szczegółową s pecyf i ka cj ę przygotowuj e zamawia-
jący lub inna jednostka pracująca na jego zlecenie.

TEMATYKA OGOLNYCH SPECYF|KACJl
DROGOWYCH

Zbiór ogólnych specyfikacji technicznych, wyda-
nych przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych,
składa się z 62 zeszytów, dotyczących najwazniej-
szych asortymentów robót drogowych i 1 0 zeszytów
dotyczących prac geodezyjnych.

Roboty drogowe obejmują: wymagania ogólne,
roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnie-
nie korpusu drogowego, podbudowy, nawierzchnie,
roboty wykończenio-
we, urządzenia bez-
pieczeństwa ruchu,
elementy ulic, zieleń
drogowąi inne robo-
ty.

Prace geodezyjne
obejmują potrzeby
drogownictwa doty-
czące wykonywania:
map, osnów realiza-
cyjnych, pomiarów
powykonaw czych,
pomiarów odksztaŁ
ceń obiektów, naby-
wania nieruchomo-
ści na cele drogowe.
opracowania doku-
meniacji geodezyj-
nej i kartograficznej,
związanejz nabywa-
niem nieruchomości,
zmianą przeznacze-
nia gruntów itp.

DOSTĘPNOŚĆ
sPECYFlKAGJl

Wszystkie specy-
fikacje techniczne są
aktualne według sta-

lnteres samorządowego zaządcy
i możliwie najtaniej.

nu formalnoprawnego na 't 998 rok i mogąbyć stoso-
wane na drogach krajowych, wojewódzkich, powia-
towych i gminnych. Specyfikacje drogowe zawiera-
ją technologie przydatne zarówno do nowych robót
drogowych, a w duzej liczbie przypadków równiez
do robót utrzymaniowych.

Wydawcą ogól nych specyfikacj i jest Generalna Dy-
rekcja Dróg Publicznych, ul. Wspólna 113, 00-921
Warszawa. Wykonawca mi opracowań autorskich były
specjalistyczne firmy z zakresu drogownictwa i geode-
zj i. Ogól ne specyfi kacje tech niczne rozpowszechnia
B ranzowy Zaklad Doświadczalny Budown ictwa Dro-
gowego i Mostowego, Sp. zo.o., ul. Skaryszewska 'l9,
03-802 Warszawa, tel./fax: (0-22) 818-58-29.

Szczegółowy wykaz tytułów specyfikacji GDDP
mozna znależc pod adresem internetowym
www.bzdbdim.w,pI.

Pełne wprowadzenie specyfikacji technicznych
do drogowej praktyki wykonawczej przyczyni się
do polepszenia jakości robót, uniknięcia zbędnych
dyskusji interpretacyjnych między zamawiającym
a wykonawcą i usprawnienia procesu inwestycyj-
nego, co w efekcie sprowadzi się do zwiększenia
trwałości drog zarządzanych przez samorządy.

Leszek Cupryjak jest prezesem Branżowego
Zakladu Doświadczalnego Budownictwa DloEo.
wego i Mostowego spółka z o.o, w Warszawie,

Mirosław Kossakowski jest specjalistą ds. opla-
cowań studialnych w tym samym przedsiębior-
stwie.

dróg wymaga aby byĘ one budowane jak najlepĘ


