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Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV) 
 
Grupa robót – 71000000-8 – usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
 
Klasa robót – 71350000-6 – usługi inżynieryjne naukowe i techniczne 
 
Kategoria robót – 71353200-9 – usługi opomiarowania  
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót pomiarowych powierzchniowych i liniowych związanych z realizacją projektu pn.: 
„Budowa kanalizacji sanitarnej od Miejskiego Kąpieliska Ochla do ulicy Kąpielowej w Zielonej Górze”. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują roboty pomiarowe przy liniowych oraz 
powierzchniowych robotach ziemnych, drogowych oraz sieciowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi z obowiązującymi 
normami oraz Dokumentacją Techniczną. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora. 

2. Materiały 

Materiałami stosowanymi przy wyznaczeniu punktów charakterystycznych terenu budowy oraz 
roboczych punktów wysokościowych wg zasad niniejszej ST są: 

- paliki drewniane o Ø 15-20mm i długości 1,5 do 1,6m 
- pręty stalowe o Ø 12mm i długości 30cm 
- farba. 

3. Sprzęt 

Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem punktów głównych oraz reperów roboczych będą 
wykonane ręcznie. Prace pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem rzędnych oraz 
reperów roboczych będą wykonane specjalistycznym sprzętem geodezyjnym (niwelator, dalmierz, 
teodolit). Sprzęt stosowany do wyznaczeń powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności 
pomiaru 

 
4. Transport 

Materiały (paliki drewniane, pręty stalowe, farba) mogą być przewożone dowolnym transportem. 
 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania prac geodezyjnych podano w ST S-00.0.00. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu 
Geodezji i Kartografii. Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne 
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(charakterystyczne) wykopów i nasypów, sieci oraz punkty wysokościowe (repery robocze). 

5.2. Wyznaczenie punktów wysokościowych i sytuacyjnych sieci i dróg 

Tyczenie należy wykonać w oparciu o dokumentacje projektową przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 
państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w dokumentacji projektowej. Wyznaczone punkty 
nie powinny być przesunięte więcej niż 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów należy 
wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji projektowej. 

5.3. Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych. 

Punkty wysokościowe (repery robocze) należy wykonać dla każdego punktu charakterystycznego sieci i 
drogi. 

5.4. Kolejność wykonywania robót geodezyjnych.  

− wytyczenie głównych osi wykopów i nasypów, trasy sieci, dróg oraz lokalizacji studni 
rewizyjnych, przepompowni ścieków, komór połączeniowych i studni pomiarowych 
(sytuacyjne i wysokościowe), 

− wykonanie pomiarów sprawdzających rzędne, spadki drogi, rurociągów , rozmieszczenie i 
ukształtowanie nasypów  należy wykonać przed rozpoczęciem kolejnych etapów robót lub 
zasypaniem wykopów. 

6 Kontrola jakości robót 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 
należy prowadzić według ST S-0.0.00. „Wymagania ogólne”. 
Kontrola jakości prac pomiarowych powinna obejmować: 

− wewnętrzną kontrolę prowadzoną przez wykonawcę robót geodezyjnych, która powinna 
zapewniać możliwość śledzenia przebiegu prac, oceniania ich jakości oraz usuwania 
nieprawidłowości mogących mieć wpływa na kolejne etapy robót, 

− kontrolę prowadzoną przez Inspektora 

− przestrzeganie ogólnych zasad prac określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK [3÷10] 

− sporządzanie przez Wykonawcę robót geodezyjnych protokołu z wewnętrznej kontroli robót 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST S-00. „Wymagania ogólne”  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00-Wymagania ogólne. 
Odbiór prac, związanych z powierzchniowymi robotami oraz wyznaczeniem trasy liniowych robót w 
terenie, następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli 
geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inwestorowi. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.  
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę.  
Cena ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, tj.: 

− wyznaczenie punktów głównych i punktów wysokościowych, 

− uzupełnienie dodatkowymi punktami, 

− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 

− wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 

− przekrojów, 

− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 
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ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

− Prace pomiarowe przy pomiarze powykonawczym, 

− Koszty ośrodków geodezyjnych. 

− Prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych 

10. Przepisy związane 

• Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z 

• późniejszymi zmianami). 

• Instrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

• Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK-1979. 

• Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK - 1978. 

• Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa pozioma, 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 
 


