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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót pomiarowych 
podczas budowy obiektów budowlanych w ramach Kontraktu pn. „Budowa i przebudowa sieci 
wodociągowej rozdzielczej w ul. Włościańskiej w Brzegu” 

. 

1.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót pomiarowych 
związanych z układaniem sieci wodociągowych w ul. Włościańskiej i Kochanowskiego w Brzegu 
Obręb 1103 Południe oraz Obrębie 0105 Gminy Skarbimierz i obejmują: 

− geodezyjne wyznaczenie obiektów budowlanych w terenie, 

− czynności geodezyjne w toku budowy, 

− czynności geodezyjne po zakończeniu budowy, 

− opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej z naniesieniem na mapę 
zasadniczą i zarejestrowanie jej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

1.2. Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robót budowlanych 
Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada następującym robotom 
budowlanym opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia 
Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.: 

45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane 

1.3. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z punktem 1.5 ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i 
postanowieniami Kontraktu. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 
Wymagania Ogólne punkt 2. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 3. 

Wykonawca powinien dysponować sprzętem pomiarowym odpowiednim do wymagań Robót. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 
Wymagania Ogólne dotyczące środków transportu podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 
4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 5. 

5.1. Geodezyjne wyznaczenie obiektów w terenie 
Do obowiązków Wykonawcy należą wszelkie prace pomiarowe konieczne do prawidłowej 
realizacji robót zgodnie z poniższymi wytycznymi. 

Roboty opisane w punkcie 1.1 powyżej należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakres 
opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjne obowiązujące w 
budownictwie. (Dz. U Nr 25, poz. 133) oraz WZ. 
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Prace geodezyjne powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i wytycznymi 
w zakresie standardów organizacyjno-technicznych oraz zastosowania metod informatycznych, 
fotogrametrycznych i satelitarnych w dziedzinie geodezji  i kartografii oraz w krajowego systemu 
informacji o terenie (Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne - Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.). 

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 powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne 
terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien 
powiadomić o tym Inspektora nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być 
zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru.  

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora nadzoru. 

Punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia 
określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma 
i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 
czasie trwania robót. 

5.2. Wytyczenie tras i obiektów 
Trasę projektowanych rurociągów i obiektów sieciowych wytyczyć na podstawie planu 
zagospodarowania terenu uwzględniając faktyczny przebieg przewodów podziemnych na 
podstawie wykonanych przekopów kontrolnych. Usytuowanie trasy rurociągów w terenie, gdzie 
brak jest stałych punktów dowiązania, wymaga wytyczenia geodezyjnego w oparciu o siatkę 
kwadratów. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzyska dane zawierające lokalizację i współrzędne 
punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o uzyskane materiały Wykonawca powinien 
ponownie przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego 
wytyczenia robót. Prace pomiarowe mogą być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien aktualizować rzędne terenu i nie opierać się na 
rzędnych określonych w dokumentacji projektowej. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora nadzoru. Punkty wierzchołkowe, punkty 
główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w 
sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych 
oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 
czasie trwania robót. Jeżeli 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. 

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów 
wysokościowych 
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, 
przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów 
pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy 
punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. 

Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy 
drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. 

Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy w terenie płaskim powinna 
wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym powinna być odpowiednio zmniejszona, 
zależnie od jego konfiguracji. 
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Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy rurociągu 
i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, 
istniejących budowlach wzdłuż trasy. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć 
w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w 
sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych. 

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 
jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej. 

5.4. Odtworzenie osi trasy 
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane 
geodezyjne uzyskane przez Wykonawcę, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej 
albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości 
zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej, niż co 50 metrów. 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji 
projektowej nie może być większe niż 5 cm dla dróg.  

Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi wykopów na 
powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w 
miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

Do wyznaczania krawędzi wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. Odległość między 
palikami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy. Odległość ta, co 
najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 

5.6. Wyznaczenie położenia przedmiotu kontraktu 
Dla każdego z obiektów budowlanych będących przedmiotem wykonania należy wyznaczyć 
jego położenie w terenie poprzez: 

− wytyczenie osi obiektu, 

− wytyczenie punktów określających usytuowanie obiektu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
Wymagania ogólne dotyczące Kontroli jakości Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne pkt 6. 

Kontrolę jakości Robót opisanych w punkcie 1 należy prowadzić według ogólnych zasad 
określonych w instrukcjach i wytycznych Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne zgodnie z 
wymaganiami podanymi w pkt 5. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady podano w ST-00 Wymagania Ogólne p. 7. 

Roboty geodezyjne nie podlegają obmiarowi. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące Odbioru Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 8. 
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9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 Wymagania Ogólne p. 9. 

Roboty ujęte w niniejszej ST nie podlegają odrębnej zapłacie i uważa się, że są uwzględnione    
i wliczone w ceny jednostkowe i stawki wprowadzone przez Wykonawcę w wypełniony 
Przedmiar Robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1629 z późn. zm.). 

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21-02-1995 w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. nr 25 z 1995 r. poz. 133) 

3. Instrukcja techniczna O-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

4. Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

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