SZCZEGÓŁOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST

SST – 01
Tyczenie trasy i odtworzenie punktów wysokościowych
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania
dotyczące tyczenia trasy i odtworzenia punktów wysokościowych, dla realizacji zadania pn.:
„Przebudowa ulicy Okrzei i Stalmacha, budowa miejsc postojowych, jezdni manewrowej,
przebudowa oświetlenia ulicznego i budowa przyłącza kanalizacji deszczowej”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robót ogólnobudowlanych, dotyczących zadania wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia
związanych z

zawarte

w

niniejszej

SST

dotyczą

zasad

prowadzenia

robót

tyczeniem trasy i odtworzeniem punktów wysokościowych zgodnie

z lokalizacją podaną w dokumentacji projektowej.
1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w SST jest mowa o:
-

osnowa geodezyjna pozioma – usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne
położenie na powierzchni odniesienia, zostało określone przy zastosowaniu techniki
geodezyjnej.

-

osnowa geodezyjna wysokościowa – usystematyzowany zbiór punktów, których
wysokość w stosunku do przyjętej powierzchni odniesienia, została określona przy
zastosowaniu techniki geodezyjnej

-

osnowa

realizacyjna – to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa),

przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia elementów projektów w terenie oraz
geodezyjnej obsługi budowy i montażu urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta powinna
służyć do pomiarów kontrolnych przemieszczeń i odkształceń, a także w miarę
możliwości pomiarów powykonawczych.
-

punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz
początkowy i końcowy punkt trasy.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano
w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i punktów wysokościowych
według

zasad

niniejszej

SST

są słupki drewniane, iglaste bądź

inne

materiały

akceptowane przez inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00. „Wymagania ogólne” pkt 3.
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 i punktów wysokościowych powinien gwarantować
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00 „Wymagania ogólne”
pkt 4.
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 w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK).
5.2. Osnowa podstawowa (stałe punkty kontroli)
Inspektor nadzoru przekaże wykonawcy odpowiednią liczbę stałych punktów
geodezyjnych osnowy poziomej i wysokościowej, aby umożliwić mu wykonanie prac
związanych z wytyczaniem.
5.3. Osnowa robocza (okresowe punkty kontroli)
W oparciu o sieć stałych punktów geodezyjnych osnowy poziomej i wysokościowej
przekazanej przez inspektora nadzoru, wykonawca zobowiązany jest do założenia,
utrzymania

i

uzupełniania

osnowy

roboczej

o

współrzędnych

poziomych

i wysokościowych dla lokalnego wytyczania robót.
Opracowany przez wykonawcę i zatwierdzony przez inspektora nadzoru projekt
osnowy roboczej poziomej i wysokościowej oraz system przeprowadzania kontroli
okresowej punktów tej osnowy, powinny spełniać następujące warunki:
a) punkty osnowy roboczej należy wyznaczyć i utrwalić poza terenem wykonywania
robót oraz odpowiednio zabezpieczyć przed naruszeniem lub uszkodzeniem,
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b) odległość pomiędzy punktami winna wynosić średnio 100 m., a każdy punkt
powinien być oznaczony w sposób zatwierdzony przez inspektora nadzoru tak,
aby był widoczny i łatwy do zidentyfikowania,
c) sposób stabilizacji punktów geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej
dokładności winny być zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach
Technicznych G-3.1 (Osnowy realizacyjne GUGiK) i G-3,2 (Pomiary realizacyjne
GUGiK).
5.4. Tymczasowe punkty pomiarowe
Wykonawca może wyznaczyć jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe
zgodnie z zatwierdzonymi przez inspektora nadzoru zasadami wykonania niezbędnych
robót

i

wytyczeń

oraz

zgodnie

z

generalnymi

zasadami

wyszczególnionymi

w instrukcjach i wskazaniach GUGiK.
5.5. Wyznaczenie punktów na osiach trasy
Wykonawca

przeprowadzi

tyczenie

osi

trasy w

zgodności z

dokumentacją

projektową w oparciu o osnowy wymienione w pkt. 5.2 i 5.3. Wyznaczone punkty na
osiach trasy

nie powinny być przesunięte więcej niż o 10 cm w stosunku do

projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm
w stosunku do rzędnych projektów. W przypadku, kiedy dopuszczalne odchyłki są
przekroczone wykonawca jest zobowiązany do korekty osi trasy odnosząc się do
istniejących budowli inżynierskich, po uzyskaniu zgody inspektora nadzoru.
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach
pośrednich, w odległościach zależnych od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy.
Wytyczenie osi trasy powinno być zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
5.6. Wyznaczenie nasypów i wykopów (przekrojów poprzecznych)
Wyznaczanie nasypów i wykopów polega na oznaczeniu położenia w terenie
krawędzi podstawy nasypu oraz krawędzi przecięcia powierzchni zewnętrznych skarp
wykopu z terenem.
Do wyznaczania nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki.
Odległości między palikami należy dostosować do ukształtowania terenu. Odległość ta
powinna

odpowiadać

odstępowi

kolejnych

przekrojów

poprzecznych

podanych

w dokumentacji projektowej.
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Wyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych zarysu (konturów) nasypów
i wykopów w przekrojach poprzecznych (tzw. profilowanie przekrojów poprzecznych)
powinno być wykonane w zgodności z dokumentacją projektową oraz w innych
dodatkowych punktach akceptowanych przez inspektora nadzoru, lecz nie rzadziej niż
co 50 m.
5.7. Wyznaczenie położenia obiektów
Dla każdego obiektu należy wyznaczyć jego położenie w terenie zgodnie
z dokumentacją

projektową

poprzez: wytyczenie osi obiektu, wytyczenie punktów

określających kontur obiektu.
5.8. Zakończenie robót
Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót do oddania inspektorowi
nadzoru dokumentacji dotyczącej osnów geodezyjnych i przekazania punktów w terenie
na takich zadaniach jak je przejmował.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych
Kontrole jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów
wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcji
i wytycznych GUGiK (1-7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest kilometr odtworzonej trasy w terenie. Obmiar robót
związanych z wyznaczeniem obiektów inżynierskich jest częścią obmiaru robót.
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8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
8.2. Sposób odbioru robót
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie
szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli, które Wykonawca
przedkłada Inwestorowi.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – 00 „Wymagania
ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1km wykonania robót obejmuje:
-

wyznaczenie

punktów

głównych

osi

trasy,

granic

robót

i

punktów

wysokościowych,
-

uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

-

wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robót,

-

wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojów,

-

wyznaczenie konturów obiektów inżynierskich,

-

wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z dokumentacją
projektową,

-

zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem
i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie,

-

utrzymywanie i ewentualne uzupełnienie w trakcie robót roboczych punktów
sytuacyjno-wysokościowych,

-

wyznaczenie innych punktów pomiarowych, które wykonawca uzna za potrzebne

-

transport i koszty materiałów (znaków geodezyjnych).
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Instrukcja techniczna 0-1.: Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3.: Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK, 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.
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