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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania

dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  montażem  na  jezdniach  urządzeń
bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  wykonanych  z  elementów  prefabrykowanych  służących do
ograniczenia prędkości pojazdów tj.  progi zwalniające, azyle dla pieszych i wyspy segregujące
ruch. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawowy dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZ. NR 88/2, 223
W KM OD 0+238 DO 0+613 W MIEJSCOWOŚCI KOŃCZEWICE

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z

montażem na  jezdniach i  odbiorem urządzeń bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  z  elementów
prefabrykowanych. 

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego mające na celu redukcję prędkości pojazdów
stosuje się na: 
- obszarach zabudowanych dróg i ulic lokalnych (L) oraz dojazdowych (D), a wyjątkowo -innych
dróg publicznych, 
- drogach i ulicach niepublicznych (wewnętrznych), np. na osiedlach mieszkaniowych, 
- ciągach pieszo-jezdnych, parkingach i dojazdach do nich, 
- terenach zamkniętych (np. zakładów przemysłowych, ośrodków akademickich), 
- innych miejscach ustalonych w wytycznych stosowania progów zwalniających [23]. 
Azyle  dla  pieszych  (wyspy)  należy  stosować  jako  stałe  wydzielenie  części  jezdni  w  celu
zapewnienia możliwości dwuetapowego przekroczenia jezdni dla pieszych lub jako wyspa, której
powierzchnia jest wyłączona z ruchu. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Próg  zwalniający -urządzenie  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego,  wykonane  zwykle  w
formie wygarbienia, wymuszające zmniejszenie prędkości. 
1.4.2.  Próg zwalniający prefabrykowany -próg składający się z zestawu elementów odpowiednio
układanych,  łączonych i  mocowanych do  nawierzchni,  które  w  zależności  od  zastosowanych
elementów składowych tworzą odpowiednią odmianę progu. Wyróżniane są następujące odmiany
progów m.in.: 
-próg zwalniający płytowy z elementami przejścia dla pieszych 
-próg zwalniający wyspowy. 
1.4.3. Próg zwalniający wyspowy -próg wykonany w formie wysp, umieszczonych na jezdni (zał.
2, rys. 1c, 1d). Progi te mogą być wykonane jako trapezowe lub łukowe. 
1.4.4. Próg zwalniający płytowy -próg, wykonany w formie płyty na jezdni poprzez odpowiednie 
ułożenie i zamocowanie na niej odpowiednich elementów (zał. 2, rys. 1b). 
1.4.5. Próg zwalniający płytowy z elementami przejścia dla pieszych – próg, wykonany w formie
płyty na jezdni poprzez odpowiednie ułożenie i zamocowanie na niej odpowiednich elementów
układanych w pasy na przemian barwy białej i czarnej oznakowujące przejście dla pieszych. 
1.4.6. Próg o zmniejszonej szerokości (próg skrócony) -próg zwalniający, nie zajmujący całej 
szerokości  ulicy,  ze  względu  na  potrzeby  odwodnieniowe,  np.  zachowania  ścieku  wzdłuż
krawężnika (zał. 2, rys. 2). 
1.4.7. Azyle (wyspy) – urządzenia ruchu drogowego, które po zamontowaniu tworzą wysepki, 
wydzielające jezdnię w celu zapewnienia możliwości jej dwustopniowego  przekraczania przez
pieszych lub wydzielają obszar o żądanej konfiguracji. 



1.4.8. Długość progu/azylu (wyspy) -wymiar progu/azylu (wyspy) równoległy do osi jezdni. 
1.4.8. Szerokość progu/azylu (wyspy) -wymiar progu/azylu (wyspy) prostopadły do osi jezdni w
miejscu jego umieszczenia. 
1.4.10. Wysokość progu/azylu (wyspy) -wymiar progu/azylu (wyspy) mierzony prostopadle do
nawierzchni jezdni. 
1.4.11. Nachylenie powierzchni najazdowej (zjazdowej) progu -nachylenie ukośnej lub łukowej 
powierzchni progu od strony najazdu (zjazdu), mierzone jako stosunek jej wysokości do długości. 
1.4.12. Graniczna prędkość przejazdu przez próg  -najwyższa prędkość,  przy której samochód
osobowy średniej wielkości (o masie 950 -1050 kg) może przejechać przez próg bez wyraźnych
niedogodności ruchu oraz bez zagrożenia bezpieczeństwa ruchu. 
1.4.13. Typ progu zwalniającego -kształt progu uzależniony od prędkości przejazdu przez próg.
Rozróżnia się trzy typy progów:
1. typ 1, dla prędkości przejazdu L 25-30 km/h (zał. 3, rys. 1): 

a) listwowy dług. 3,7 m; wys. 0,10 m, kształt wycinka koła o R = 17,2 m, 
b) płytowy z powierzchniami najazdowymi łukowymi (1A1), dług. ≥  5,0 m, wys. 0,10 m, 
c) płytowy z powierzchniami najazdowymi ukośnymi (1A2), dług. ≥  4,0 m, wys. 0,10 m. 

2. typ 2, dla prędkości przejazdu ≤  18-20 km/h (zał. 3, rys. 2): 
dług. 1,5 m, wys. 0,07 m, kształt wycinka koła o R = 4,1 m 

3. próg podrzutowy, dla prędkości przejazdu ≤  10-15 km/h (zał. 6) 
dług. 0,30 ÷  1,0 m, wys. 0,05 ÷  0,10 m. 

1.4.13.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót,  bezpieczeństwo wszelkich
czynności, metody użyte przy montażu oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST. 
1.5.2. Zasady ustawiania urządzeń bezpieczeństwa ruchu rogowego
Przed wykonywaniem robot należy: 
-teren robot zabezpieczyć i oznakować, 
-wytyczyć  lokalizację urządzeń bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  na  podstawie  dokumentacji
projektowej, 
-wyznaczyć lokalizację i głębokość osadzenia słupków znaków drogowych, 
-wykonać otwory w gruncie przy pomocy wiertnic. 
-zamocować urządzenia, 
-uprzątnąć teren. 
Lokalizacja i sposób zamocowania urządzeń powinny być zgodne z dokumentacją techniczną i
projektem organizacji ruchu, której wzór stanowi załącznik nr 5 SST. 

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego odbywać się będzie z materiałowo
powierzonych  Wykonawcy  przez  Zamawiającego.  Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo
składowane materiały, do czasu,  gdy będą one potrzebne do Robót,  były zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli
przez Zamawiającego. 

Miejsca czasowego składowania mają być zapewnione przez Wykonawcę, całodobowo strzeżone i
muszą być zlokalizowane w miejscach zorganizowanych przez  Wykonawcę i uzgodnionych z
Zamawiającym. 



2.2.1. Zgodność materiałów do wykonania progu z dokumentacją projektową.
Materiały do wykonania progu zwalniającego i azyli powinny być zgodne z ustaleniami

dokumentacji projektowej lub SST, nawiązującymi do określonej konstrukcji progu. 

2.2.2. Materiały do wykonania progu z gotowych wyrobów, produkowanych z różnych tworzyw 
Materiały do wykonania progu z gotowych wyrobów, produkowanych z różnych tworzyw

sztucznych,  mieszanek gumowych,  materiałów termoplastycznych itp.  powinny być  zgodne  z
aprobatą techniczną IBDiM, wydaną dla określonego typu progu. 

Montowany  próg  powinien  być  kompletny,  obejmujący wszystkie  elementy  składowe
progu: najazdowe, środkowe, zjazdowe i skrajne oraz materiały mocujące je do nawierzchni, np.
śruby i kołki rozporowe. W przypadku produkowania elementów progu w różnych kolorach (np.
w  kolorze  czarnym,  żółtym,  białym,  czerwonym)  dostawa  musi  objąć  wystarczającą  liczbę
poszczególnych  elementów,  niezbędną  do  przemiennego  skonstruowania  progu,  zgodnego  z
dokumentacją projektową, SST lub instrukcją producenta. 

Elementy progu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej,
a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinny mieć charakterystyki zgodne z tablicą 1. 

Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego elementów progu zwalniającego z tworzyw

Elementy progów, dostarczane z zasady na paletach, mogą być składowane na nich -pod
wiatami, w magazynach lub na otwartej przestrzeni, jednowarstwowo. 

2.4.3. Materiały do oznakowania poziomego progu 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie przewiduje inaczej, to materiały do poziomego 

oznakowania  progu  z  nawierzchni  drogowych  i  prefabrykatów  betonowych  i  żelbetowych
powinny odpowiadać wymaganiom wskazanym prze Zamawiającego. 

Rodzaj wybranego materiału do poziomego znakowania dróg (np. farby do znakowania
cienkowarstwowego,  masy  chemoutwardzalne,  masy  termoplastyczne,  punktowe  elementy
odblaskowe, kulki szklane odblaskowe) powinien być zaakceptowany przez Zamawiającego. 
2.4.4. Materiały do oznakowania pionowego progu 

Materiały do  oznakowania  pionowego  progu  powinny odpowiadać  wymaganiom SST
„Oznakowanie pionowe” [5]. 

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być



zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w SST lub projekcie organizacji Robót,  zaakceptowanym przez Zamawiającego;  w
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany
przez Zamawiającego. 

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  Robót,  zgodnie  z
zasadami  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  SST  i  wskazaniach  Zamawiającego  w
terminie przewidzianym umowa. 

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  Robót  ma  być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do  pracy.  Będzie on  zgodny z  normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa  lub SST  przewidują możliwość  wariantowego  użycia
sprzętu  przy  wykonywanych  Robotach,  Wykonawca  powiadomi  Zamawiającego  o  swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji
Zamawiającego, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania
warunków  umowy,  zostaną  przez  Zamawiającego  zdyskwalifikowane  i  nie  dopuszczone  do
Robót. 

Wszystkie roboty w terenie, w którym występuje uzbrojenie terenu, należy wykonywać
ręcznie. Podczas prowadzenia robót  Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ich w taki
sposób,  aby nie narazić na straty wynikłe z  uszkodzeń infrastruktury podziemnej, oraz  szkód
wynikłych z niewłaściwego prowadzenia robót,  nie zabezpieczenia robót oraz nie przestrzegania
przepisów BHP.  Wszelkie szkody wynikłe w trakcie  prowadzenia robót  w stosunku do  osób
trzecich pokrywa Wykonawca. 

Aby ograniczyć do  niezbędnego minimum zakłócenia w ruchu drogowym. Wykonawca
winien udokumentować posiadanie odpowiedniego sprzętu oraz możliwości do równoczesnego i z
porównywalną wydajnością prowadzenia prac montażu i demontażu istniejącego oznakowana. 

3.2. Sprzęt do wykonania progów zwalniających 
Wykonawca przystępujący do wykonania progów zwalniających, powinien wykazać się

możliwością korzystania: 
a) w przypadku progu/azylu (wyspy) z gotowych wyrobów z tworzyw sztucznych -z drobnego 
sprzętu  pomocniczego  do  ręcznego  przymocowania  progu  do  jezdni,  według  wymagań
określonych w aprobacie technicznej lub instrukcji producenta. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na właściwości wykonywanych robót. 

Elementy montażowe i połączeniowe zaleca się przewozić w pojemnikach handlowych
producenta. 

Załadunku i wyładunku można dokonywać za pomocą podnośników i ręcznie. Wszystkie
elementy  należy  przewozić  w  warunkach  zabezpieczających  wyroby  przed  uszkodzeniami
mechanicznymi. 

Za prawidłową organizację i funkcjonowanie transportu materiałów na plac budowy przy
realizacji zadania odpowiada Wykonawca robót. Używane środki transportu muszą być sprawne
technicznie, bezpieczne w użyciu i gwarantować przewóz materiałów w sposób uniemożliwiający
obniżenie ich jakości. Na czas transportu  materiały /półwyroby/ powinny być zabezpieczone w
sposób uniemożliwiający ich przemieszczenie i uszkodzenie. 

W czasie montażu wykonawca zapewni realizację robót zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami BHP i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Nadzór nad całością robót
montażowych winny prowadzić osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 



4.2. Transport materiałów do wykonania progów zwalniających 
Transport materiałów do wykonania progów zwalniających: 

a) z gotowych wyrobów z tworzyw sztucznych powinien odpowiadać 
wymaganiom określonym w  aprobacie  technicznej  (zazwyczaj  może  odbywać  się  dowolnym
środkiem transportu, z wyrobami ułożonymi na paletach). 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z

Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Zamawiającego. 

5.2. Zasady wykonywania progu zwalniającego 
Konstrukcja  progu  zwalniającego/azylu  (wyspy)  powinna być  zgodna  z  dokumentacją

projektową lub SST. 
Próg  zwalniający/azyl  (wyspa)  z  elementów  prefabrykowanych  może  być  wykonany

osobno, po wybudowaniu nawierzchni ulicy lub drogi. 
Próg/azyl (wyspa) należy wykonać w taki sposób, aby: 
- nie był utrudniony przepływ wody wzdłuż ścieków przy krawężnikowych, 
- wykluczone było powstawanie kałuży wody lub tafli lodu przed i za progiem, 
- nie był ograniczony dostęp do urządzeń znajdujących się w jezdni lub pod nią (np. studzienek 
ściekowych, rewizyjnych), 
- był odpowiednio oznakowany i oświetlony. 

5.3.  Próg  zwalniający,  azyl  z  gotowych  wyrobów  produkowanych  z  różnych  tworzyw
sztucznych 

Sposób  wykonania  progu,  azylu  z  gotowych  wyrobów  powinien  być  zgodny  z
dokumentacją  projektową,  SST  i  aprobatą  techniczną.  Materiały do  wykonania  progu,  azylu
powinny odpowiadać wymaganiom określonym w pkcie 2.2.2. 

Montaż progu, azylu powinien być wykonany przez przeszkolony personel Wykonawcy,
według instrukcji montażu producenta i ew. aprobaty technicznej, ze zwróceniem uwagi na: 
- stosowanie właściwej kolejności montażu poszczególnych elementów (skrajnych, środkowych, 
najazdowych, bocznych itp.), 
-  przemienne montowanie elementów progów  i azyli dostarczonych w różnych kolorach (np.
białych i żółtych lub czerwonych i czarnych), 
- zastosowanie profilu stalowego (np. rury ocynkowanej) pod progiem, w kierunku poprzecznym
do osi jezdni (jeśli jest przewidziany do wzmocnienia i usztywnienia progu), 
- dostosowanie wymiaru progu do szerokości jezdni, z nieutrudnionym przepływem wody wzdłuż 
ścieków przy krawężnikowych, 
-  przymocowanie progu,  azylu do  nawierzchni jezdni,  np.  za  pomocą  wkrętów  kotwiących i
kołków rozporowych (przykład pokazano w zał. 6, rys. 4). 
- Elementy winny być tak zamocowane do nawierzchni, aby była możliwość demontażu 
-  Elementy winny być zamontowane tak,  aby w przypadku najechania nie powinien on ulegać
przesunięciu. 

5.4. Oznakowanie progu 
5.4.1. Oznakowanie poziome progu 

Oznakowanie poziome progu  z  nawierzchni drogowych  i prefabrykatów  powinno być
zgodne z dokumentacją projektową lub SST, a w przypadku niepełnych danych, zaproponowane
przez Wykonawcę do akceptacji Inżyniera, na podstawie np. załącznika 1, pkt 11 i załącznika 4,
rys. 2 i załącznika nr 6. 

Materiały  do  wykonania  oznakowania  poziomego  progu  powinny  odpowiadać
wymaganiom pktu 2.4.3. 



Próg zwalniający z gotowych wyrobów produkowanych z różnych tworzyw sztucznych
może  być  oznakowany  przez  przemienne  układanie  gotowych  elementów  progu  o  różnych
kolorach, np. czarnych i żółtych, po zaakceptowaniu przez Inżyniera. 

5.4.2. Oznakowanie pionowe progu 
Oznakowanie pionowe progu powinno być zgodne z dokumentacją projektową lub SST i

projektem organizacji ruchu.  Przykład  oznakowania  pionowego  progu,  na  podstawie  zaleceń
„Tymczasowych wytycznych stosowania progów zwalniających” [6], podano w załączniku 1, pkt
10 i załączniku 4, rys. 1 oraz w załączniku 5. 

Materiały do  wykonania  oznakowania  pionowego  progu,  azylu  powinny odpowiadać
wymaganiom pktu  2.4.8.  Sposób wykonania oznakowania pionowego  progu  i azylu powinien
odpowiadać wymaganiom SST „Oznakowanie pionowe” [5]. 

5.4.3. Oświetlenie progu, azylu 
Tymczasowe wytyczne [6]  wymagają oświetlenia progów  od  zmroku  do  świtu  w warunkach
niedostatecznej widoczności (patrz: zał. 1 pkt 12). 

6. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z umową, oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową,
wymaganiami  SST,  projektu  organizacji  ruchu  oraz  poleceniami  Zamawiającego.  Przed
przystąpieniem do wykonywania Robót Wykonawca, na własny koszt, opracuje i uzgodni Projekt
Tymczasowej Organizacji Ruchu na Czas Prowadzenia Robót. 

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  wszystkich
elementów Robót zgodnie z wymiarami i lokalizacją określonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
wyznaczeniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę
na własny koszt. 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania  (certyfikaty  na  znak  bezpieczeństwa,  aprobaty  techniczne,  certyfikaty  zgodności,
deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 
-  wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót,  określone w
pkcie 2, 
- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca uzyska od Zamawiającego. 

6.2. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica
2. 

6.3. Badania wykonanych robót 
Po zakończeniu robót należy sprawdzić wizualnie: 
- konstrukcję, wygląd zewnętrzny i kompletność wykonania progu, azylu, 
- ukształtowanie wysokościowe progu, azylu 
- możliwość przepływu wody przy progu, wzdłuż krawężników ulicznych, 
- brak zagłębień przed i za progiem, w których powstawałyby kałuże wody lub tafle lodu, 
- kompletność oznakowania poziomego i pionowego, 



- zgodność oświetlenia progu z wymaganiami przepisów (patrz pkt 5.4.3). 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i SST, w jednostkach ustalonych. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego progu zwalniającego, azylu i 
wyspy dzielącej. 

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu

do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót  oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie zgłaszana

przez Wykonawcę Zamawiającemu. 
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym z Zamawiającym. 
Odbioru  ostatecznego  Robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w

obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów. 



W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót  zanikających i ulegających zakryciu,  zwłaszcza w zakresie wykonania
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  Robót  poprawkowych,  Robót
uzupełniających lub Robót  wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego Robót. 

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i
SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne urządzeń i
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych
Robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Zamawiającego, jeśli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt  6 dały
wyniki pozytywne. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 6 SST. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji i ilości zrealizowanych robót, które będą wynikać z potrzeb
zamawiającego i zostaną określone w protokole odbioru. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania
składające  się  na  jej wykonanie,  określone  dla  tej  Roboty  w  pkt.  9  SST  i  w  Dokumentacji
Projektowej. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 progu/ azylu/ wyspy dzielącej obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- przygotowanie podłoża, 
- dostarczenie materiałów, 
- ułożenie kompletnej konstrukcji (nawierzchni) progu/ azylu/ wyspy z wszystkimi czynnościami 
pomocniczymi, 
- oznakowanie poziome progu, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- odwiezienie sprzętu. 

Cena wykonania 1 m2 progu zwalniającego nie obejmuje robót towarzyszących (np. 
oznakowania pionowego), które powinny być ujęte w innych pozycjach kosztorysowych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Polskie Normy 
1.  PN-ISO  37:1998  Guma  i  kauczuk  termoplastyczny  –  Oznaczenie  właściwości
wytrzymałościowych przy rozciąganiu. 
2. PN-80/C-04238;1980 Guma Oznaczenie twardości wg metody Shore`a. 
3. PN-92/C-89104.01 Tworzywa sztuczne – Symbole – Postanowienia ogólne i zakres norm. 
4. PN-92/C-89104.02 Tworzywa sztuczne – Symbole – Podstawowe polimery i ich dodatkowa
charakterystyka. 



10.2. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 
5. „Oznakowanie pionowe”

10.3. Inne dokumenty 
6.  Tymczasowe  wytyczne  stosowania  progów  zwalniających,  GDDP,  Warszawa  1994
(wprowadzone do stosowania zarządzeniem nr 17/94 z dnia 17 października 1994 r. Generalnego
Dyrektora Dróg Publicznych) 
7. Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych, GDDP, Warszawa 2001 
8.  Szczegółowe  Warunki  Techniczne  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drodze Dz. U. RP, Zał. do nru
220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003. 
9. Aprobaty techniczne.
10. Inne dokumenty związane.



ZAŁĄCZNIKI 

ZAŁĄCZNIK 1 

PODSTAWOWE ZASADY STOSOWANIA PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH 
(Wyciąg skrócony z „Tymczasowych wytycznych stosowania progów zwalniających”, GDDP, 

Warszawa 1994 r. [23]) 

Zasady ogólne

1.  Pełna  odpowiedzialność  za  niebezpieczne  lub  niewłaściwe  zastosowanie,  konstrukcję  i
oznakowanie progów zwalniających ciąży na zarządcy danej drogi lub obszaru. 
2. W zależności od potrzeb - progi zwalniające mogą być stosowane pojedynczo lub w seriach
liczących co najmniej 3 progi. Każdy kolejny próg w serii musi być umieszczony w odległości od
20 do 150 m (zaleca się odległości 65-70 m). Długość serii progów nie może być większa niż
1000  m.  W przypadku  progów  pojedynczych  -próg  następny nie  może  być  umieszczony w
odległości mniejszej niż 500 m.

Podstawowe zasady stosowania

3. Na drogach publicznych nie zezwala się na stosowanie progów zwalniających o:
- wysokości większej niż 10 cm i nachyleniu powierzchni najazdowej bardziej stromym od 1:10,
- prędkości pojazdu mniejszej od 15 km/h, w tym progów podrzutowych. 
4.  Progi podrzutowe  mogą być wyjątkowo  stosowane wyłącznie na drogach niepublicznych i
ulicach wewnątrzosiedlowych oraz  na terenach zamkniętych (zakłady przemysłowe,  parkingi i
dojazdy do nich, itp.).

Lokalizacja progów

5. Progi zwalniające mogą być stosowane wyłącznie w przypadkach, gdy występują przed nimi
elementy ulicy lub drogi, wymuszające zmniejszenie prędkości pojazdów, m.in.: 
- skrzyżowania ulic (dróg), wymagające zmiany kierunku ruchu co najmniej o 70stopni (próg w
odl. ≥  40 m od skrzyżowania), 
- łuki poziome o promieniu wewnętrznym Rmax = 25 m i kącie zwrotu większym od 70stopni o
(próg w odległości ≤  40 m), 
- przejścia dla pieszych (próg w odl. ≥ 30 m), 
-  miejsca obowiązkowego  zatrzymania pojazdu,  wyznaczone znakami pionowymi B-20,  B-32
(próg w odl. ≤  60 m), 
- wiadukty (próg w odl. ≥ 25 m), 
- przejazdy kolejowe (próg w odl. ≥ 20 m) i tramwajowe (próg w odl. ≥ 15 m), 
- poprzeczne przegrody wymuszające zmniejszenie prędkości pojazdów, m.in. w strefach ruchu
uspokojonego (poprzeczne wysepki, kwietniki itp.), 
-  inne  miejsca  lub  sytuacje,  wymagające  od  kierowców  pojazdów  drogowych  zmniejszenia
prędkości co najmniej do 120% granicznej prędkości przejazdu przez próg. 
6. Zabrania się umieszczania progów zwalniających na obiektach mostowych i w tunelach oraz w
odległości  <  25  m  od  nich,  nad  konstrukcjami  inżynierskimi  (przepustami,  przejściami
podziemnymi, komorami instalacji wodociągowych i c.o. itp.) oraz w odległości < 25 m, stacjami
gazowymi i w odległości ≤ 40 m, gazociągami i urządzeniami związanymi i w odległości ustalonej
dla zakładów przemysłowych.



Rodzaje progów zwalniających

7. Próg zwalniający „typu 1”, dla granicznej prędkości przejazdu 25-30 km/h, ma podstawową
konstrukcję progu listwowego o kształcie i wymiarach wg zał. 3, rys. 1a. Może też być progiem
płytowym (oznaczonym dodatkowo symbolem A) wg zał. 3, rys. 1b i 1c. 
8. Próg zwalniający „typu 2”, dla granicznej prędkości przejazdu 18-20 km/h, ma konstrukcję i
wymiary wg zał. 3, rys. 2. Progu typu 2 nie wykonuje się jako płytowego. 
9. Próg skrócony, o zmniejszonej szerokości, dopuszcza się stosować w przypadku trudności w
należytym odwodnieniu drogi, według kształtów i wymiarów podanych w zał. 2, rys. 2.

Oznakowanie progów 

10. W odległości 15-20 m od progu, ustawia się znak A-11a „Próg zwalniający” z tabliczką H-1,
określającą odległość do  progu.  Pod  znakiem A-11a  umieszcza się znak B-33,  ograniczający
prędkość do wartości pozwalającej na łagodny przejazd przez próg (przykład podano w zał. 4, rys.
1). 
Gdy nie  występuje  zmiana kierunku  ruchu  na  ulicy (drodze)  -w  odległości  50-100  m przed
progiem (lub przed pierwszym progiem w serii progów) ustawia się dodatkowo znak A-11a z
tabliczką H-1 i znakiem B-33. 
W uzasadnionych przypadkach zaleca się stosowanie znaku A-11a z uzupełniającą tablicą, np. „Na
długości 500 m” lub „Na całym terenie”. Wszystkie znaki drogowe muszą być wykonane jako
odblaskowe. 
11. Na powierzchni najazdowej progu umieszcza się odblaskowe linie podłużne, równolegle do osi
jezdni, według zał. 4, rys. 2. W odległości 1 m przed progiem na nawierzchni jezdni mogą być 
umieszczone  punktowe  elementy  odblaskowe  barwy  białej,  w  liczbie  co  najmniej  czterech
usytuowane liniowo, równolegle do progu. 

Oświetlenie progów

12.  Progi  zwalniające  w  okresie  od  zmroku  do  świtu  oraz  w  warunkach  niedostatecznej
widoczności muszą być oświetlone. Odległość między latarniami nie może być większa od 40 m. 



ZAŁĄCZNIK 2 

RODZAJE PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH (wg[23]) 

Rys. 1. Progi liniowe i wyspowe 

Progi liniowe 

Progi wyspowe 

Uwaga:  progi  wyspowe  przed  zastosowaniem muszą  uzyskać  akceptację  zarządcy drogi  lub
wskazanej przez nią jednostki 

Rys. 2. Progi liniowe o zmniejszonej szerokości (progi skrócone) 



ZAŁĄCZNIK 3 
PROGI ZWALNIAJĄCE TYPU 1 i 2 (wg[23]) 

Rys. 1. Kształt i wymiary progów liniowych typu 1 
(dla granicznej prędkości przejazdu 25-30 km/h) 





ZAŁĄCZNIK 4 

OZNAKOWANIE PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH (wg [23]) 

Rys. 1. Znaki drogowe pionowe 

Rys. 2. Oznakowanie poziome 
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