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1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z geodezyjną obsługą w związku z wykonaniem 
utwardzenia terenu przy Zespole Szkół nr 1 w Godzieszach Wielkich związanych z nauką 
uczniów zasad ruchu drogowego. Kod CPV 45 111000-8. 

1.2.  Zakres stosowania ST. 

 Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu             
i realizacji zadania określonego w punkcie 1.1. 

1.3.  Ewidencja i pomiary. 

 Ewidencja obejmuje sporządzenie niezbędnych map powykonawczych i ich ewidencję            
w państwowych zasobach geodezyjnych. 

1.4.  Określenia podstawowe. 

1.4.1.  Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy 
punkt trasy. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

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

2.  Materiały 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 

2.2.  Rodzaje materiałów. 

  Do stabilizacji, wyznaczenia osi trasy i punktów wysokościowych naleŜy stosować pale             
i paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08m i długości około 0,30m, a dla punktów utrwalanych            
w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5mm i długości od 0,04 do 0,05m. 
„Świadki” powinny mieć długość około 0,50m i przekrój prostokątny. 

3.  Sprzęt 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

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

3.2.  Sprzęt pomiarowy. 

 Do odtworzenia i wyznaczenia punktów obiektu naleŜy stosować następujący sprzęt: 
− teodolity lub tachimetry, 
− niwelatory, 
− tyczki, 
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− łaty, 
− taśmy stalowe, szpilki. 
 
Sprzęt stosowany do pomiarów powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności 
pomiaru. 

4.  Transport 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 4. 
   

Sprzęt i materiały moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu. 

5.  Wykonanie robót 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót. 

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

5.2.  Zasady wykonywania prac pomiarowych. 

  Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 
lokalizację stałego punktu wysokościowego (Reper Roboczy). 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. 
 

  Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w Dokumentacji 
Projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. JeŜeli Wykonawca stwierdzi, Ŝe 
rzeczywiste rzędne terenu istotnie róŜnią się od rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej, 
to powinien powiadomić o tym InŜyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być 
zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez InŜyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, 
wynikające z róŜnic rzędnych terenu podanych w Dokumentacji Projektowej i rzędnych 
rzeczywistych, akceptowane przez InŜyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego.  
Zaniechanie powiadomienia InŜyniera oznacza, Ŝe roboty dodatkowe w takim przypadku obciąŜą 
Wykonawcę. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez InŜyniera. 
  Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być 
zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i 
połoŜenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez InŜyniera. 
  Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznaczeń w czasie trwania robót.  
JeŜeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę 
świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia 
robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót naleŜą do 
obowiązków Wykonawcy. 

5.2.1 Wyznaczenie obiektu. 

  Tyczenie punktów głównych, osi i krawędzi naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. Wyznaczone punkty nie powinny być przesunięte więcej niŜ o 3cm w stosunku do 
projektowanych, a rzędne punktów naleŜy wykonać z dokładnością do 1cm w stosunku do 
projektowanych rzędnych. 
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5.2.2 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych. 

  Wykonawca wyznaczy i wykona pomiary niwelacyjne kaŜdego przekroju poprzecznego z 
lokalizacją punktów pomiarowych w osi drogi i na krawędziach maksymalnie co 15m, a jeśli to 
będzie konieczne ilość punktów zagęścić, aby uzyskać poŜądaną dokładność odwzorowania 
terenu. 

6.  Kontrola jako ści robót 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

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

6.2.  Kontrola jakości prac pomiarowych. 

  Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych naleŜy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych 
GUGiK zgodnie z wymaganiami podanymi w odpowiednich punktach niniejszej ST. 
 
- utwardzenie terenu naleŜy sprawdzać na wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach                  
w poziomie. 

7.  Obmiar robót 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 

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

7.2.  Jednostka obmiarowa. 

Jednostką  obmiaru  robót  związaną  z  wyznaczeniem  utwardzenia terenu w terenie 
jest 1,0ha. 
 

Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obejmować jakichkolwiek dodatkowo wykonanych 
prac, nie zaakceptowanych przez InŜyniera. 

8.  Odbiór robót 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót. 

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

8.2.  Sposób odbioru robót. 

  Odbioru dokonuje InŜynier po sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót, na podstawie 
szkiców, dzienników i pomiarów geodezyjnych lub protokołów z kontroli geodezyjnej, które 
przedkłada InŜynierowi Wykonawca. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  Podstawa płatno ści 

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

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

9.2. Cena za geodezyjną obsługę budowy. 

Cena jednostkowa obejmuje: 
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Wykonanie wszystkich niezbędnych czynności określonych w niniejszej ST na podstawie szkiców i 
dzienników pomiarów geodezyjnych oraz protokółów kontroli zgodnie z zasadami określonymi w 
ST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
   
W cenę naleŜy wkalkulować koszty związane z: 

− sprawdzeniem i wyznaczeniem punktów głównych drogi rowerowej, chodników, i punktów 
wysokościowych, 

− uzupełnienie robót dodatkowymi punktami i wykonywanie pomiarów w miarę postępu robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

− wyznaczenie punktów charakterystycznych, 
− wyznaczenie łuków, 
− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
− ewentualna regulacja wysokościowa (odtworzenie) punktów głównych trasy, 
− prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 
− wykonanie map geodezyjnych powykonawczych z naniesieniem do państwowych zasobów 

geodezyjnych, 
− zakup potrzebnych materiałów do pomiarów bieŜących i zastabilizowanie punktów 

geodezyjnych po zakończeniu robót, 
− odwiezienie sprzętu po zakończeniu robót. 

10.  Przepisy zwi ązane 
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i   
    Kartografii, Warszawa 1979. 
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 


