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D.01.01.01 

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wyznaczenia trasy i punktów 

wysokościowych dla zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przył ączami w m. Skorogoszcz 
i Chró ścina w Gminie Lewin Brzeski wraz z budow ą chodnika pieszego chodnika w Chró ścinie oraz 
budow ą sieci kanalizacji deszczowej odwadniaj ącej chodnik i drog ę wojewódzk ą 459 
w Chró ścinie.”  

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 

czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy chodnika. 

Zakres robót obejmuje odtworzenie w terenie: 

• wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów charakterystycznych dla inwestycji, 
• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie 

w sposób ułatwiający odszukanie i odtworzenie, 

1.4 Określenia podstawowe 
Punkty trasy - punkty charakterystyczne podane w projekcie w opisie technicznym. 

Uprawniony geodeta - osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie z 
Ustawę z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z późniejszymi zmianami z zakresu 
geodezji i kartografii, upoważniona przez Wykonawcę„ do kierowania pracami i do występowania w jego 
imieniu w sprawach dotyczących realizacji zamówienia. 

Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. 

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

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

2 MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne”. 

2.2 Rodzaje materiałów 
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować, dla punktów utrwalanych w istniejącej 

nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. 

Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, 
powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. 

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m 
i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm 
i długości od 0,04 do 0,05 m 

3 SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2 Sprzęt pomiarowy 
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 

• teodolity lub tachimetry, 
• niwelatory, 
• dalmierze, 
• tyczki, 
• łaty, 
• taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować 
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

4 TRANSPORT 
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4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2 Transport sprz ętu 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 w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2 Zasady wykonywania prac pomiarowych 
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. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią 
się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. 
Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji 
przez Inżyniera. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy 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 Inżyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 
trwania robót. Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 

5.3 Wyznaczenie punktów głównych i wysoko ściowych 
Punkty trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, a także dowiązane do 

punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót. Zamawiający powinien założyć robocze punkty 
wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy drogowej. 

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej 
i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, 
istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w 
postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób 
wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera. 

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne 
i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
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5.4 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na 

powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach 
wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez 
Inżyniera. 

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 drogowej. 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 JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2 Kontrola jako ści prac pomiarowych 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy 

prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK zgodnie 
z wymaganiami podanymi w pkt 5 

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

Jednostką obmiarową jest: km (kilometr) wyznaczonej lub odtworzonej trasy w terenie. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8.2 Sposób odbioru robót 
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników 

pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 
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9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Cena wykonania robót pomiarowych obejmuje: 

• wyznaczenie osi trasy i punktów wysokościowych, 
• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
• wyznaczenie przekrojów poprzecznych w punktach charakterystycznych trasy na podstawie 

własnych pomiarów wykonanych wcześniej w terenie (odcinki objęte zgłoszeniem), 
• wyznaczenie przekrojów poprzecznych w punktach charakterystycznych dla chodnika 
• wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

Cena opracowania szkicu przebiegu granic prawnych z ich stabilizacją w terenie (w przypadku 
konieczności opracowania takowych) 

• szkic w formie matrycy na przezroczystej folii 1:1000 w formacie A-3, zbroszurowany z 
możliwością wypinania, 

• wykaz współrzędnych punktów granicznych (plik w formacie txt), 
• mapa ewidencyjna, 
• wypis z rejestru gruntów dla wszystkich działek w pasie drogowym, 
• odbitka istniejącej mapy zasadniczej lub sytuacyjno – wysokościowej w skali szkicu, 
• szkic przebiegu granic prawnych w pliku w formacie dxf, 
• wykaz zmian gruntowych, 

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-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
• Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
• Norma BN-67/6744-09 
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