
SST – E-00.00.01

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

1. WSTĘP.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

robót związanych z wyznaczeniem osi linii kablowych i punktów wysokościowych niezbędnych

do realizacji zamówienia.

1.2 Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji

robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wyznaczenie osi trasy i punktów

wysokościowych.

1.4 Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i SST E-

00.00.00 “Wymagania ogólne”.

1.4.1. Punkty główne trasy – punkty złamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i

końcowy punkt trasy.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z

Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

2.1Warunki ogólne stosowania materiałów.
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST E-00.00.00 “Wymagania ogólne”.

2.2 Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi do wykonania wyznaczenia osi trasy i punktów wysokościowych są:
- słupki betonowe;

- pale i paliki drewniane;

- rury metalowe;

bądź inne materiały akceptowane przez Inżyniera.

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub

prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 m. Pale drewniane

umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieć
średnicę 0,15 do 0,20 m i długość 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy
stosować paliki drewniane o długości 0, 30 m i średnicy 0,05 do 0,08 m, a dla punktów

utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe o średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05

m. “Świadki” powinny mieć długośc około 0,50 m i przekrój prostokątny.



3. SPRZĘT.
Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom określonym w SST E-

00.00.00 “Wymagania ogólne”.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań
jakościowych zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót. Do

wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych należy stosować sprzęt:
- teodolity;

- niwelatory; 

- tyczki;

- łaty;

- taśmy;

lub inny sprzęt akceptowany przez Inżyniera.

Sprzęt stosowany do wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych powinien gwarantować
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST E-00.00.00.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1Ogólne warunki wykonania robót.
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego

Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK).

Inżynier dostarczy Wykonawcy materiały geodezyjne do wytyczenia w terenie punktów

głównych osi trasy, skrzyżowań oraz punktów wysokościowych krawędzi wysp (repery

robocze). W oparciu o materiały dostarczone przez Inżyniera, Wykonawca powinien

przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.

5.2 Wyznaczenie punktów osi i trasy 

Tyczenie osi trasy drogowej należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową, przy

wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej lub innej osnowy geodezyjnej.

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości

zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 m.

Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej niż o 3 cm w stosunku

do projektowanych, a rzędna punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w

stosunku do rzędnych projektu.

 

5.3 Robocze punkty wysokościowe
nalezy wyznaczyć robocze punkty wysokościowe. Punkty wysokościowe należy wykonać poza

granicami projektowanej budowli, a rzędne ich wyznaczyć z dokładnością do 0,5 cm.

5.4 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów

na powierzchni terenu, zgodnie z dokumentacja projektową. Do wyznaczenia konturów

nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. Wiechy należy stosować w

przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niż 1 metr.

Odległość między palikami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy

drogowej. Odległość ta powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych

podanych w Dokumentacji Projektowej.



6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1 Ogólne zasady kontroi i jakości robót podano w SST E-00.00.00 “Wymagania ogólne”.

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) tarsy i

punktów wysokościowych nalezy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcji i

wytycznych GUGiK.

6.2 Sprawdzenie robót pomiarowych.
Sprawdzenie robót pomiarowych powinno być prowadzone wg następujących zasad:

a) oś drogi należy sprawdzić na wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach na poziomie

oraz na początku i końcu przebudowanego odcinka;

b) robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości budowanego

odcinka;

c) wyznaczenie nasypów i wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą, co

najmniej w 5 miejscach na każdym kilometrze oraz w miejscach budzących watpliwości.

7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostką obmiarową Robót zwiazanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie jest 1

kilometr trasy drogowej.

8. ODBIÓR ROBÓT.
Odbiór robót zwiazanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie następuje na

podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej,

które Wykonawca przekłada Inżynierowi.

9. PŁATNOŚĆ

9.1 Ogólne warunki płatności podane są  w SST E-00.00.00
Przedmiar robót stanowi główną podstawę płatności.

9.2 Szczegółowe warunki płatności.
Płatność za 1 kilometr należy przyjmować na podstawie szkiców i dzienników pomiarów

geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej.

Cena wykonania robót obejmuje:

a) sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych;

b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami;

c) wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych

przekrojów;

d) wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu Robót, zgodnie z Dokumentacją
Projektową;
e) zestabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie;

9.3 Szczegółowy zakres robót objętych płatnością

Roboty pomiarowe liniowe- zgodnie z przedmiarem kosztorysu prac.



10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

10.1 Normy
Nie występują.

10.2 Inne dokumenty:
- 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. 


