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D.01.01.01. ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW 
WYSOKO�CIOWYCH  

1.  WST�P 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce 
wykonania i odbioru Robót zwi�zanych z wyznaczeniem osi i ich punktów wysoko�ciowych 
w ramach przebudowy mostu przez  rz. Czarna Ha�cza w m. Podwysokie Jeleniewskie  w 
ci�gu drogi gminnej Podwysokie  Jeleniewskie - Malesowizna  .  

1.2.  Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3.  Zakres robót obj�tych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj� wyznaczenie osi trasy i punktów 
wysoko�ciowych. 
W zakres tych robót wchodzi; 
- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko�ciowego punktów głównych osi trasy i 

punktów wysoko�ciowych (reperów roboczych zało�onych w terenie dowi�zanych do 
reperów pa�stwowych), 

- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
- wyznaczenie dodatkowych reperów roboczych, 
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
- przeniesienie istniej�cej osnowy geodezyjnej poza granic� robót ziemnych wraz z 

odtworzeniem wysoko�ciowym, 

1.4.  Okre�lenia podstawowe 
 Okre�lenia podstawowe podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi 
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST DM.00.00.00  
"Wymagania ogólne", pkt 1.4. 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST DM.00.00.00 "Wymagania 
ogólne", pkt 1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonanych robót oraz za ich zgodno�� z 
dokumentacj� projektow�, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
W trakcie robót Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za bezpiecze�stwo ruchu drogowego i 
osób trzecich w obr�bie placu budowy oraz utrzymanie oznakowania, urz�dze� 
ostrzegawczych i zabezpieczaj�cych na przekazanym placu budowy. 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Warunki ogólne stosowania materiałów 
 Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 2. 

2.2.  Rodzaje materiałów 
 Materiałami stosowanymi do wykonania wyznaczenia osi trasy i punktów 
wysoko�ciowych s�: 
- bolce stalowe, 
- pale i paliki drewniane, 
- rury metalowe, 
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b�d� inne materiały akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Do utrwalenia punktów głównych trasy nale�y stosowa� bolce stalowe. Pale drewniane  
umieszczone w s�siedztwie trasy  powinny mie� �rednic� 0,15 do 0,20 m i długo�� 1,5 do 1,7 
m. Do stabilizacji pozostałych punktów nale�y stosowa� paliki drewniane o długo�ci około 
0,30 m i �rednicy 0,05 do 0,08 m. �wiadki wbijane obok palików powinny mie� długo�� 
około 0,50 m i przekrój prostok�tny. 
 

3.  SPRZ�T 

3.1.  Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania 
ogólne", pkt 3. 

3.2.  Sprz�t stosowany do wyznaczenia trasy i punktów wysoko�ciowych  
 Do wyznaczania trasy i punktów wysoko�ciowych nale�y stosowa� sprz�t: 
- teodolity, 
- niwelatory, 
- tyczki, 
- łaty, 
- ta�my 
lub inny sprz�t akceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

4.  TRANSPORT 

 Nie dotyczy. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 
 Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogólne", 
pkt 5. 
Prace pomiarowe powinny by� wykonane zgodnie z obowi�zuj�cymi Instrukcjami Głównego 
Urz�du Geodezji i Kartografii (GUGiK). 
Zamawiaj�cy dostarczy Wykonawcy materiały geodezyjne do wytyczenia w terenie punktów 
głównych osi trasy, skrzy�owa� oraz punkty wysoko�ciowe (repery robocze). W oparciu 
o materiały dostarczone przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca powinien przeprowadzi� 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezb�dne do szczegółowego wytyczenia robót. 

5.2.  Wyznaczenie punktów na osi 
 Tyczenie osi trasy nale�y wykona� w oparciu o Dokumentacj� Projektow�, przy 
wykorzystaniu sieci poligonizacji pa�stwowej. 
Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by� przesuni�te wi�cej ni� o 3 cm 
w stosunku do projektowanych, a rz�dne punktów na osi nale�y wyznaczy� z dokładno�ci� do 
1 cm w stosunku do rz�dnych projektu. 

5.3.  Robocze punkty wysoko�ciowe 
 Robocze punkty wysoko�ciowe nale�y wyznaczy� ok. 4. Punkty wysoko�ciowe 
nale�y wykona� poza granicami projektowanej budowli, a rz�dne ich wyznaczy� 
z dokładno�ci� do 0,5cm. 

5.4.  Wyznaczanie nasypów i wykopów 
 Wyznaczanie nasypów i wykopów polega na oznaczeniu poło�enia w terenie 
kraw�dzi podstawy nasypu oraz kraw�dzi przeci�cia powierzchni zewn�trznych skarp 
wykopu z terenem. 
Do wyznaczania nasypów i wykopów nale�y stosowa� dobrze widoczne paliki. 
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Odległo�ci mi�dzy palikami nale�y dostosowa� do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy 
drogowej. Odległo�� ta powinna odpowiada� odst�powi kolejnych przekrojów poprzecznych 
podanych w Dokumentacji Projektowej. 

6.  KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 
 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania 
ogólne", pkt 6. 
Kontrol� jako�ci prac pomiarowych zwi�zanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy 
i punktów wysoko�ciowych nale�y prowadzi� wg ogólnych zasad okre�lonych w instrukcjach 
i wytycznych GUGiK. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 7. 

7.2.  Jednostka obmiarowa 
 Jednostk� obmiarow� jest 1 km (kilometr) odtworzenia (wyznaczenia) trasy drogowej 
i punktów wysoko�ciowych zgodnie z Dokumentacj� Projektow�. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 8. 
Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z Dokumentacj� Projektow�, ST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, je�eli wszystkie pomiary, z zachowanymi tolerancjami wg pkt 6, dały 
wyniki pozytywne. 
Odbiór robót zwi�zanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie nast�puje na 
podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli 
geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru. 

9.  PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1.  Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 
 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST DM.00.00.00                     
"Wymagania ogólne", pkt 9. 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
 Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi i punktów wysoko�ciowych 
- uzupełnienie osi dodatkowymi punktami 
- wykonywanie pomiarów w miar� post�pu robót 
- kontrol� jako�ci robót i materiałów 
- uporz�dkowanie placu budowy 
  

10.  PRZEPISY ZWI�ZANE 

10.1. Normy 
 Nie wyst�puj�. 

10.2. Inne dokumenty 
1. Instrukcja techniczna 0-1.  Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna G-3.  Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urz�d   
                                                             Geodezji i Kartografii, Warszawa, 1979 
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3. Instrukcja techniczna G-1.  Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978 
4. Instrukcja techniczna G-2.  Wysoko�ciowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983 
5. Instrukcja techniczna G-4.  Pomiary sytuacyjne i wysoko�ciowe, GUGiK, 1979 
6. Wytyczne techniczne G-3.2.  Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983 
7. Wytyczne techniczne G-3.1.  Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983. 
8. Ustawa z 17.05.1989 r  Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30,  
                                                             poz.163 pó�niejszymi zmianami). 
 
 
 
 
 
 
 


