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ODTWORZENIE TRASY
I PUNKTow wYSoKoŚcrowYCH

1. wsTĘP
l.l.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrej (sT) są wymagania doĘczące
wykonania i odbioru robót zvvięartych z odtwotzeniem trasy drogó*"; i jej punktów
wysokościowych przy przebudowie. modernizacji drogi dojazdowefao gruniow rolnych
w obrębie wsi Walichnowy _ długość odcinka 450o00 m.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacj a techticzna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktow przry zlecaniu irealizacjirobót w5rmienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zahes robót objęfych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doĘczą zasad prowadzenia robót
z:yitązartych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie
w terenie przebiegu trasy drogowej orazpołożenia obiektów inĄnierskich.
1.3.1. odtworzenie trasy i punktów wysokościołvych

w zakres robót pomiarowych, związartych z odtworzeniem
wysokościolYych wchodzą
a) sprawdzenie wyznaczetia sytuacyjnego i wysokościowego punktów

i punktów wysokościowych'

trasy i punktów

głównych osi trasy

b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi puŃtami (wyznaczenie osi),
c) vtyznaczenie dodatkowych punktów wysokościolYych (reperów roboczycĘ,
d) wy znaczenie przekroj ów poprzec zny ch,
e) zastabilizowalie punktów w sposób trwały, ocbrona ich przed zniszczetiem oraz

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentua|ne odtworzenie.
1.4. określenia podstawowe

1.4.1. Punkty główne trasy - punĘ załamarnaosi trasy, punkĘ kierunkowe orazpoczątkowy
i końcowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe sązgodne z obowiąpującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00,,Wymagania ogólne'' pkt 1.4.
1.5. ogólne wymagania dotyczące robót

ogólne wymagania doĘczące robót podano w ST D-M.00.00.00 ,,W;rmagania
ogólne'' pkt 1.5.
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2. MATERIAŁY

2.1. ogólne wymagania doĘczące materiałów

ogólne wymagarria dotyczące materiałów' ich pozyskiwania i składowania podano
w ST D.M-00.00.00 ,'Wymagania ogólne,, pktZ.

2.2. Rodzaje materiałów

Do utrwalenia punktów trasy naleĘ stosować paliki dręwniane z gwoździem' bolce
stalowe, farbę chlorokauczukową

3. SPRZĘT

3.1. ogólne wymagania doĘczące spruętu

ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 ,,W;rmagania
ogólne'' pkt 3.

3.2. Spnęt pomiarowy

Do odtworzetia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościolvych nalezy stosowaó
v sprzęt geodezyjno _ pomiarowy.

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

4. TRANSPORT

4.1. ogólne wymagania dotyczące transpońu

ogólne wymagania doĘczące transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,,.Wymagania
ogólne'' pkt 4.

4.2. Transport sprzęfu i materiałów

Sprzęt i materiaĘ do odtworzenia trasy moina przewozić dowolnymi środkami
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ogólne zasady wykonania robót

^+;- ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogólne''
pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byó wykonane wg dokumentacji technicznej. Wykonawca
jest odpowiedziaIny za ochronę wszystkich pun}1ów pomiarowych i ich oznaczeil w czasie
trwania robót. Ieże|i znaL<l pomiarowe przekazane przez ZanaunĄącego zostaną zniszczone
ptzez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, aich odtworzenie jest konieczne do
dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy' PunkĘ trasy i
inne punkty powinny być zastabilizowane w sposób trwały.

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót
należą do obowią7ków Wykonawcy.

5.3. Wyznaczenie położenia obiektów mostowych

Dla kazdego z obiektów mostowych na|ery wyznaczyć, jego połozenie w terenię
poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
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wyĘczenie punktów określających us1tuowanie (kontur) obiektu.

6. KoNTROLA JAKoŚfl RoBÓT

6.1. ogólne zasady kontroli jakości robót

ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogólne'' pkt 6.

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych

Kontrolę jakości prac pomiarowych zwtązanych z odtworzeniem trasy i punktów
wysokościołvych na|ezy prowadzić zgodnie zptzyjętąw pracach geodezyjnych procedurą.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. ogólne zasady obmiaru robót

ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogólne"pkt7.

7.2. Jednostka obmiarowa
u/ Jednostkąobmiarowąjest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie _ 0'450

obmiar robót zvmązanychzwznaczeniem obiektów jest częściąobmiaru robót mostowych.

s. oDBIÓR RoBoT
8.1.. ogólne zasady odbioru robót

ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogólne'' pkt 8.

9. PoDsTAwA PŁATNoŚCI

9.1. ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

ogólne ustalenia doĘczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00
,,Wymagania ogólne'' pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robót obejmuje:
_ sprawdzenie wyznaczetiapunktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,

u<, _ uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
_ W7luaczenie dodatkolvych punktów wysokościowych,
- wyznaczerie przekrojów poptzecznych z ewentualnym wyĘczeniem dodatkowych

przekrojów,
_ zastabilizowanie punktów w sposób trwaŁy, ochrona ich przed ztiszczeniem i oznakowanie

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIĄZAIIE

1 . Instrukcj a techniczna 0. 1 . ogólne zasady wykonywani a ptac geodezyjnych.
2. Instrukcja tecl.niczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i

Kartografii, W arszawa 197 9 .
3. Instrukcja techniczna G-1. Geoderyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
4. lnstrukcj a techniczn a G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1 983.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
7. WyĘczne techniczne G-3.l. osnowy rea|izacyjnę, GUGiK 1983.


