SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/

ROBOTY BUDOWLANE SST
SST-1 ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE

/ kod CPV- 45111200-0 /.

Nazwa Projektu :
„Budowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i odpoczynkowej w formie ścieżki pieszorowerowej, pomostu oraz nabrzeża do cumowania łodzi przy stawie „Hutnik” w Tułowicach
Małych”.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót pomiarowych i prac geodezyjnych przy realizacji zadania: „Budowa infrastruktury turystycznej,
rekreacyjnej i odpoczynkowej w formie ścieżki pieszo-rowerowej, pomostu oraz nabrzeża do
cumowania łodzi przy stawie „Hutnik” w Tułowicach Małych”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikację techniczną ST-01 jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych,
należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych kontraktem wskazanym w pkt. 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe dla robót polegających
na geodezyjnym wytyczeniu obiektów, tras i punktów wysokościowych ujętych w pkt.1.3.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót polegających na
robotach pomiarowych i pracach geodezyjnych, które będą wykonywane dla obiektów ujętych w
Dokumentacji Projektowej.
W zakres robót mapowych wchodzą:
 Przygotowanie na podstawie materiałów uzyskanych z ODGiK inwentaryzacji osnowy geodezyjnej
na terenie objętym inwestycją przed jej rozpoczęciem. Inwentaryzacja powinna być wykonana
przez geodetę uprawnionego i powinna zawierać:
 Kopię mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, które znajdują się na
przedmiotowym terenie (nie zostały zniszczone) oraz lokalizację punktów, które zostały
zniszczone przed rozpoczęciem inwestycji (naniesione na podstawie opisów topograficznych).
 Protokół mający na celu odbiór stanu osnowy przed rozpoczęciem inwestycji. Protokół ten ma
być uzgodniony i podpisany przez geodetę uprawnionego i geodetę powiatowego. Częścią tego
protokołu będą dokumenty opisane w punkcie powyżej.
 Przygotowanie na podstawie materiałów uzyskanych z ODGiK inwentaryzacji osnowy
geodezyjnej na terenie objętym powyższą inwestycją po jej zakończeniu.
 Kopię mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, które znajdują się na
przedmiotowym terenie (nie zostały zniszczone) oraz lokalizację punktów, które zostały
zniszczone przed rozpoczęciem inwestycji (naniesione na podstawie opisów topograficznych)
oraz pkt. osnowy geodezyjnej zniszczone przez wykonawcę.
 Protokół mający na celu odbiór stanu osnowy po zakończeniu inwestycji. Protokół ten ma być
uzgodniony i podpisany przez geodetę uprawnionego i geodetę powiatowego.










W zakres robót wytyczeniowych wchodzą:
wyznaczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi
obiektów i tras,
uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.
nanieść rzędne pasa drogowego wraz z rowami,
wykonać wykaz reperów z podaniem rzędnych wysokości oraz zaznaczyć repery na mapach do
celów projektowych,
podać aktualny stan władania na mapach (nr działek)
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dołączyć odbitki map ewidencyjnych
podać na mapach rzędne dna i góry studzienek kanalizacyjnych.

1.4. Określenia podstawowe
 punkty główne trasy i obiektów inżynierskich - punkty załamania, punkty kierunkowe, obrysy,
krawędzie, osie trasy, oraz początkowy i końcowy punkt trasy, repery, osnowa wysokościowa,
 pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST – 00 "Warunki ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00 "Warunki ogólne". Wykonawca robót
odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, podano w ST – 00 "Warunki ogólne".
2.2. Rodzaje materiałów
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla
dróg.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00 "Warunki ogólne".
3.2. Sprzęt pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący
sprzęt:
 teodolity lub tachimetry,
 niwelatory,
 dalmierze,
 tyczki i łaty,
 taśmy stalowe, szpilki.
Stosowany sprzęt do robót pomiarowych przy liniowych i powierzchniowych robotach ziemnych
powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST – 00 "Warunki ogólne".
4.2. Transport sprzętu i materiałów
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano ST – 00 "Warunki ogólne".
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
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i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 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 uprawnionego
geodetę, który zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne, krawędzie,
załamania i obrysy geometryczne obiektów oraz punkty wysokościowe (repery robocze) i dostarczyć
Wykonawcy szkic wytyczenia oraz wykaz punktów wysokościowych. Przejęcie tych punktów powinno
być dokonane w obecności Inspektora Nadzoru. W oparciu o materiały dostarczone przez
Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary geodezyjne niezbędne do
szczegółowego wytyczenia robót. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora
Nadzoru o wszelkich błędach w wytyczeniu punktów głównych i (lub) reperów roboczych.
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z
rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie
różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym
Inspektora Nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed
podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty, które bazują na
pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez
Inspektora Nadzoru. Punkty wierzchołkowe, punkty główne i punkty pośrednie muszą być zaopatrzone
w oznaczenia określające
w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych
punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie
trwania robót. Jeżeli 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 należą do obowiązków Wykonawcy.
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych i punktów wysokościowych
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały,
przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych,
położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na
odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m Wykonawca powinien założyć robocze punkty
wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. Repery
robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy i obiektów
towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących
budowlach. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych
lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rzędne reperów roboczych należy określać z taką
dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację
podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. Repery robocze powinny być wyposażone
w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej.
Wyznaczenie punktów głównych, osi tras, krawędzi, załamań budowli wykonać należy w oparciu
o Dokumentację Projektową przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej i innej osnowy
geodezyjnej określonej w Dokumentacji Projektowej. Wyznaczone punkty na osiach budowli nie
powinny być przesunięte więcej niż 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne na osiach
krawędziach i załamaniach wyznaczyć należy z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych
określonych w Dokumentacji Projektowej. Wszelkie prace realizacyjne należy wykonywać w oparciu
o geodezyjnie wyznaczone elementy geometryczne budowli. Poszczególne elementy geometryczne
budowli powinny być wyznaczone i zastabilizowane w sposób umożliwiający operatywne ich
wykorzystanie podczas realizacji budowli. Ze względu na rodzaj robót i transport technologiczny
geodezyjne wyznaczenie osi i obrysów elementów budowli wymaga wyznaczenia bocznych
odnośników usytuowanych poza bezpośrednią strefą robót, nie narażoną na zniszczenie
i umożliwiających szybkie odtworzenie uszkodzonych punktów.
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5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na
powierzchni terenu (określenie granicy robót), wyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych zarysu
nasypów i wykopów w przekrojach, wyznaczenia odsadzek, nachyleń itp., zgodnie z dokumentacją
projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy
stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów
o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami
lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy. Odległość ta co
najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. Profilowanie
przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym z
dokumentacją projektową.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00 "Warunki ogólne".
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem terenu, przekrojów poprzecznych,
załamań i punktów wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych
w instrukcjach i wytycznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.
6.3. Sprawdzanie robot pomiarowych
Sprawdzenie robót pomiarowych polegać winno na: sprawdzaniu niwelatorem roboczych punktów
wysokościowych, sprawdzaniu taśmą i szablonem z poziomicą miejsc załamań, osi, krawędzi
w miejscach budzących wątpliwości.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 00 "Warunki ogólne".
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00"Warunki ogólne".
8.2. Sposób odbioru robót
Odbiór robót związanych z odtworzeniem budowli w terenie następuje na podstawie szkiców
i dzienników geodezyjnych i operatów obsługi realizacyjnej, które Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – 00 "Warunki ogólne". Płatność za
jednostkę obmiaru dla robót geodezyjnych ustaloną na etapie przetargu przyjmować należy na
podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych. Zgodnie z Dokumentacją Projektową cena za
roboty związane z powierzchniowymi robotami ziemnymi obejmuje:
 sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych i punktów wysokościowych,
 uzupełnienie pomiarów dodatkowymi punktami,
 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,
 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem,
 oznakowanie punktów ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie.
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 wyznaczenie i wytyczenie przekrojów poprzecznych i podłużnych, z ewentualnym
wytyczeniem dodatkowych przekrojów,
 wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Instrukcja Techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja Techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji
i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja Techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978
Instrukcja Techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
Instrukcja Techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.3. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
Uwaga: należy każdorazowo sprawdzić ważność i aktualność przywołanych norm i przepisów.
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