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D - 01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych
wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z odtworzeniem (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. D-M 00.00.00.”Wymagania ogólne”.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako
Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
W zakresie robót pomiarowych wchodzą:
a/ sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych oraz uzupełnienie
osi trasy dodatkowymi punktami wg. potrzeb.
b/ wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów.
c/ wykonywanie pomiarów bieŜących w miarę postępu robót zgodnie z dokumentacją projektową.
d/ zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające
odszukanie i ewentualne odtworzenie.
e/ inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - całość zadania obejmująca wszystkie branŜe: drogową i
instalacyjną
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy
punkt trasy.
1.4.2. Pozostałe definicje i określenia - są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne” pkt. 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne”
pkt.1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne”
pkt. 2.
2.2. Do utrwalenia punktów głównych trasy naleŜy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem
stalowym o długości 0,50 m. Pale drewniane umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania trasy w
czasie ich stabilizacji powinny mieć średnicę 0,15 ÷ 0,20 m i długości 1,5 ÷ 1,7 m.
Do stabilizacji pozostałych punktów naleŜy stosować paliki drewniane o długości około 0,30 m i
średnicy 0,50 ÷ 0,80 m. Świadki wbijane obok palików osiowych powinny mieć długość około 0,50
m i przekrój prostokątny.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne”
pkt. 3
3.2. Sprzęt pomiarowy.
Do odtworzenia trasy i punktów wysokościowych naleŜy stosować następujący sprzęt:
- dalmierze,
- odbiorniki GNSS,
- niwelatory,
- tyczki,
- łaty,
- taśmy stalowe.
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Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i punktów głównych powinien gwarantować uzyskanie
wymaganej dokładności pomiaru.
4. TRANSPORT
Nie występuje.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiORBD-M-00.00.00. “Wymagania
ogólne” pkt.5.
5.2. Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z Rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych
i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników
tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego /Dz.U. nr 263 poz. 1572/.
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 osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa niezgodności wykonanych robót z
dokumentacją projektową, STWiORB oraz zmianami wprowadzonymi w nich przez InŜyniera/Inspektora
Nadzoru.
Wykonawca powinien natychmiast poinformować InŜyniera/Inspektora Nadzoru o jakichkolwiek
błędach wykrytych w materiałach Zamawiającego w wielkościach i lokalizacjach profilowania nawierzchni
i regulacji poboczy.
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy nie mogą być rozpoczęte przed
zaakceptowaniem wyników przez InŜyniera/Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w
czasie trwania robót. JeŜeli 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 naleŜą do
obowiązków Wykonawcy.
5.3. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych nawierzchni
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje:
- wyznaczenie krawędzi jezdni,
- wyznaczenie w czasie trwania robót - wysokości profilowania jezdni i warstwy ścieralnej,
5.4. Wyznaczenie osi trasy
Tyczenie osi trasy naleŜy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz dane przekazane
przez Zamawiającego.
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i pośrednich w odległości zaleŜnej od
charakterystyki terenu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne”
pkt. 6.
6.2. Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych
naleŜy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w standardach technicznych i wytycznych technicznych
właściwego Ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne” pkt.7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót związanych z:
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- odtworzeniem trasy w terenie jest - 1 km (kilometr) trasy drogowej,

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robot.
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne” pkt.8.
8.2. Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada
InŜyniera/Inspektorowi Nadzoru.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORBD-M-00.00.00. “Wymagania
ogólne” pkt.9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płatność za kilometr naleŜy przyjmować na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych
lub protokołu z kontroli geodezyjnej.
Cena jednostkowa 1 km odtworzenia trasy obejmuje:
roboty przygotowawcze,
zakup, dostarczenie i składowanie materiałów,
koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,
sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych lokalizacji profilowania nawierzchni,
uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,
wykonywanie pomiarów bieŜących w miarę postępu robót zgodnie z dokumentacją projektową,
zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie,
koszty ośrodków geodezyjnych.
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - całość zadania obejmująca wszystkie branŜe: drogową i
instalacyjną - 4 kpl. w wersji papierowej i 1kpl. w wersji elektronicznej
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie
standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych
oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego /Dz.U. nr 263 poz. 1572/.
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