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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)  są wymagania szczegółowe dotyczące  

montażu i odbioru urządzeń zabezpieczających ruch - azyli  (separatorów) z tworzyw sztucznych podczas: Rozbudowy 

i przebudowy drogi powiatowej nr 3898P: 

Zad. 1  Rozbudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku Racot – Słonin 

Zad. 2  Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku Racot – Gryżyna – Nowy Debiec 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót na drogach wojewódzkich, powiatowych. 

 Zaleca się wykorzystanie SST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montazem: 

- wysp separujących ruch – azyle segmentowe 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Azyl (wyspy separujące ruch) – rodzaj elementów na nawierzchni jezdni oddzielających kierunki ruchu oraz 

wyznaczające początek lub koniec  pasa rozdziału. 

 

1.4.2. Elementy montażowe – elementy mocujące prefabrykowane elementy azyli, krawężników do podłoża w sposób 

trwały. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2.  

Materiały stosowane przy wykonaniu azyli powinny odpowiadać niniejszej ST. Elementy azyli muszą posiadać 

Aprobatę Techniczną IBDiM. 

Każdy materiał zastosowany do wykonania azyli i krawężników, na który nie ma Polskiej Normy (PN) lub normy 

europejskiej musi posiadać certyfikat lub świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie 

2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1. Azyle 

Elementy modułowe azylu muszą być wykonane z gumy albo granulatu gumowego i z taśmą odblaskową. 

Modułowość elementów powinna pozwalać na konfigurację jej elementów aby uzyskać wym. 10m (długość) x 1,6m 

(szer.) i wysokości 10 cm. 

Podział elementów azyli: 

- element narożny z zaokrąglonym narożem, 

- element wewnętrzny, 

- element skrajny. 

W elementach narożny i zewnętrzny muszą być zamontowane punktowe elementy odblaskowe. Elementy azylu winny 

być koloru czerwonego. Krawędzie brzegowe winny być koloru odblaskowego. Elementy modułowe muszą być 

demontowane i umożliwiać powtórne zamontowanie. Główki śrub należy zabezpieczyć przed gromadzeniem 

zanieczyszczeń.  

Element azylu winien być taki, aby nie powodował zawieszania się pojazdów w przypadku najechania na niego.  

W przypadku najechania na azyl nie powinien on ulegaćprzesunięciu. 

Materiały użyte na elementy azylu oraz części mocujące muszą wykazywać pełną odporność na działania światła, 

zmiany temperatury, wpływy atmosferyczne i wystepujące w normalnych warunkach oddziaływania chemiczne - przez 

cały czas trwałości elementu, okreslony przez wytwórce lub dostawcę. 

Producent azyli zobowiązany jest określić trwałość elementów, warunki gwarancyjne oraz udostępnić na życzenie 

odbiorcy: 

- instrukcję montażu azylu, 



- instrukcję utrzymania, 

- dane szczegółowe oraz ewntualne ograniczenia w stosowaniu 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów  

Transport materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportu. 

Powinny one być zamocowane w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się w czasie transportu i niszczenie. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót oraz za jakość robót i za jakość zastosowanych materiałów 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 

 W czasie wykonywania robót kontroli podlegają: 

a) zgodność wykonania urządzeń z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary), 

b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów,   

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową azyli jest szt. (sztuka).  

Obmiar robót będzie określać faktyczną ilość dostarczonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostek obmiarowych 

Cena jednostkowa 1szt. azylu (separatora) obejmuje: 

− zakup i dostarczenie materiałów, 



 
− montaż azyli, 

− prace pomiarowe. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

  1. PN-ISO 37:1998 Guma i kauczuk termoplastyczny – Oznaczenia właściwości wytrzymałości przy 

rozciąganiu. 

  2. PN-80/C-

04238;1998 

Guma Oznaczenie trwałości 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. Inne dokumenty 

1.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach (Dz.U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218). 

2. Obowiązujące normy dot. materiałów i wyrobów użytych do wytwarzania urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. 


