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0góIne specyfikocie techniczne dIo proc obeimuiqcych potrzeby drogownictwo

w zokresie geodezii i kortogrofii orgz nobywonio nieruchomości

Wzorcowe oprocowonie
LE§ZEK GUPRYJA!! MIRo§ł,AW Ko§sAKoW§Kl

Speclikocie techniczne sq zbiorem vvymogoń technicznych okre-

ślo|qcych worunki i sposoby wykononio, kontloli i odbioru określo-

nego rodzoiu robót. Speclikocie lechniczne stosuie się w wielu

kroioch ioko nieodłqczny elemenl umowy prry reolizocii robót.

lstolo specyfikocii tełnicznych
WPolsce wykonyrvanie specyfikacji tech-
nicznych jest przewidzial,rc plzęz art. 1].I
ustawy z 10 czerwca 1 994 r. o zamówieniach
publicznych (ednoliĘ tekst wDzU ff 119
z l 998 r.. poz. 77 3. z pdrl:ejs4,rni zmjana-
mi). Stosowanie specy{ikacji technicznych
uściśla i precyzuje za]<res wykona:ria robót,
zmniejszając wąĘliwości i niejasności plzy
ich odbiorze. Specyfikacje techniczne stano-
wlązńącznkdo:
a) dokumentów przetargowych, określając
zakres cąnności dia poszczegóInej pozycji
ślepego kosźorysu i umożliwiając prawid-
łowe ustalenie ceny jednostkowej tej pozycji
pzy opracowaniu ofer§,

b) do umowy podpisanej przez zamawiaja;
cego i wykonawcęktory wrazz innlłni do-
kumentami obowiąuje przy wykonyr,vaniu,
kontroli i odbiorze robót,

§pecyfikocie lechnitzne
w drogownicłwie

Podstawa opracowania specyfikacji tech-
nicznych. W 7992 r, generalrry dlrekor dróg
publicmych wprowadził do stosowania,§y-
Ęczne zlecańarobót, usług i dostaw w dro-
dze puetarga". Wltyczre te obowiaąrwĄ
wjednostkach podlegĘch Generalnej Dy-
rekcji Dróg Publicznychprzy zlecaniu i rea-
Iuacjt prac na drogach kajowych i woje-
wódzkich, będących w zarządzle Ą,rekcji

okęgowych dróg publicmych orazbyĘ za-
lecane do wykorzystania przy zlecaniu i rea-
1izacji robót na pozostaĘch drogach krajo-
wych i wojewódzkich oraz drogach 1okal-
nych miejskich, gmimych i zaldadowych.
Warunkiem ogłoszenia pruetargo plzez za-
mawiającego było posiadanie określonych
przęz wwczne dokumentów, wśród któ-

rych wymieniano specyfikacje techniczle.
Ogólne i szczegółowe specyfikacje tech-
niczne. W celu ułatwienia i przyspieszenia
prac związanych ze zlęcaniem robót opra-
cowano kilkadziesiąt wzorcowych, tzu,.
ogólnych specyfikacji technicznych, które
byĘ sukceslv,nie wydawane i obecnię ob-
jęł slłym zakresem prawie cĄ asoĘ-
ment robót drogowych lprac mvlązanych
z drogownictwem, Ogólne specyfikacje
techniczne nie są same dokumentem prze-
targowyn, stanowią jedlnie podstawę do
opracowania tmv, szczegołowych specyfi -

kacji technicmych, które są dokumentem
formaln),m, wchodzącym w skład zŃącz-
ników do dokumentów przetargowych
i umowy pomiędzy zamawiajacym a wy-
konawcą. Szczegółową specyfikację opra-
cowuje się na podstawie ogólnej specyfika-
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odbiorniki Gps
Seria SCORPIO 6000
ł odbiorniki jedno-

i d w u czę stotl i w o śc i ow e

ł systemy do pomiaróW
w czasie rzeczywistym
(zasięg do 40 km)

) dokład ność Ł(5m m+ 1 pp m)

)łatwa rozbudowa systemu

ToPcoN GP-sx1
) j e d n oczę stotl i Wo śCi oWy

12 kanałowy odbiornik GPS
łdokładność r(7mm + 1 ppm)

a prosta obsługa
łwaga poniżej 1 kg

łwodoszczelnosć lPX-6
ł dostępny także w wersji RTK



qi technicznej, wybieĘąc zńej zalecenia
dla konkretneg o romviąańa realizacyjne-
go. z ewentualną ich modyfikacją względ-
nie uzupeŁriając ustalenia ogólnej specyfi-
kacji o nowe roz:lviązanta w zależności od
pofi :zeb zamaw iaj ąc e go, Szczegółową spe-
cllikację przygotowuje zamawlający lub
inna jednostka pracująca na jego zlecenie,
L}}ad ogólnych specyfikacji technicznych.
Lkład ogólnych speryfikacji technicmych,
rrydawanych przez GDDP, został ujednoli-
cony dla wszystkich robót, wykonyrvanych
na potzeby drogownictwa i obejmuje nastę-
pujące dziesięć punktów, które znajdują się
rł, kźd),łn zeszycie specyfikacji, ńezalęż-
nie od tego, jakiego rodzajllrobot czy prac
one dotyczą
1. Wstęp
2.MateilŃ
3. Sprzęt
4. Transport
5. Wykonanie robót
6. Kontrola jakości robót
7. Obmiar robót
8. Odbiór robót
9. Podstawapłatrrości
10. Przepisy związane.

Ogólne specyf ikocie lechniczne
,,Ogólne specyfikacje techniczne" opraco-
wane dla potrzeb drogownictwa w zakresie
geodezji, kartografii i nabyrłania nierucho-
mości zostaĘ wydane wstyczniu 1999r.
i obej muj ą następ uj ące zeszyĘ :
Zesz7togólny

GG-00.00.00 Wymagania ogólne,
ZeszyĘ obejmujące prace geodezyjne
i kańograficzne:

GG-00,11.01 Wykonanie mapy dla ce-
lów pĄektowania dróg;

$ GG-00. 1 1 .02 Założeńę osnowy realiza-
cy.lnej przybudowie dróg i obiektówmosto-
wych;
fi GG-00. 12.0 1 Pomiarpowykon awczy nę-
alżowanych drogowych obieków budow-
lanych;
i.ni GG-00. 1 3.0 1 Pomiary odks ztałceń l We-
mieszczeń obieków mostowych metodami
geodezyl'nlłni.
Zesąty obejmujące prace zrvi ązane z na-
b},rvaniem nieruchomości na cele drogo-
wnictwa:
iiiiil CJG-00.2 1.0 1 Opracowanie materiałów do
wniosk-u o Lzyskanie zgody na zmianęprze-
nlaczenia grwiow rolnych i leśnych na cele
nierolnicze i nieleśne;
ilji GG-00,21 .02 Opracowanie materiałów do
wniosku o wydarrie decyzjl ru wyłączente
gruntów rolnych i leśnych z produkcji rolni-
czej i leśnej;

',,i GG-00.21.03 Opracowanie dokumenta-
cj i geodezyjnej i kałtograficznej nłięanej
z nabyłvaniem nieruchomości pod pasy dro-
gowe;

GG-00.21.04 Opracowanie dokumentacji
geode4.jnej i karto grńcznej nviązanej z we-
gulowarriem stanu prawnego gruntów zaję-
tych pod pasy drogowe w latach ubieglych;
ffi GG-00.21.05 Opracowanie dokumenta-
cji formalno-pravmej do nabyłvania nieru-
chomości pod pasy drogowe.
Opracowany został równięż zeszyt GG-
-00.21,06,,Opracowanie dokumentagi for-
malno-prawnej niezbędnej w celu uregulo-
wania stanu prawnego gruntów zajęĘch pod
pasy drogowe w latach ubiegĘch", ale ze
względu na ukazanię się ustawy z dnia
13 pńdziemka 1998 r. - Puepisy wprowa-
dzające ustawy reJblmuiące administrację
publiczną (DzU nr 733, poz. 872), Idóra ar-

§kułem 73 uregulowała stan prawny grun-
tów zaję§lchpodpasy drogowe - specyfika-
cja ta nie została wydnrkowana.
Treść powyższych specytrkacji jest aktualna
na dzięń 3l sierpnia 1998r, iuwzględnia
kompetencj e organów adminisfuacji publicz-
nej obowiązujące od 1 sĘcznia 1999 r. Spe-
clfiłacje mają postać broszur formahr 85
(24 x 17 cm). Wydawcą ogólnych specyfi-
kacji technicznych jest Generalna Dlrekcja
Dróg Publicznych w Warszawie, w której pi-
lotowano oraz opiniowano opracowania au-
torskie i ich ostatecnąredakcję. Wykonaw-
cami opracowń byĘ:
a) Wieiobranżowe Przedsiębiorstwo Produ-
kcyjno-Usługowe,,GEOTRAS" z W arsza-
wy (w zakresie specyfikacji: GG-00.00.00,
GG-00.21.01, GG-00.2I.02, GG-00,21.03.
GG-0l .2 l ,04. GG-00,2 l ,05 i GG-00,2 l .06);
b) Agencja Geodezyjno-Prawna,,GRIINT''
z Warszawy (w zakresie specyfikacji:
GG-00,1 1.01, GG_00.1 1.02, GG-00.12.01
i GG-00.13,01).
Mimo ze opracowane zeszyty specyfikacji
doĘczą drogownictwa, mogą być one wy-
korzysfiane rownięż w irrnych dziedzi-
nach gospodarki jako materiał przyl<lado-
wy i wzorcowy przy ustalaniu zakęsu zle-
canych prac i sporządzaniu umów z wyko-
nawcami prac geodezyjnych. Oprócz cha-
rakteru formalnego ogólne specyfikacje są
bogaĘm źródłęm wiedzy oraz informacji
o poprawnym technicznie sposobie realiza-
cji robót.

,Ocól". rp."/"*J. t.chniczne" - opracowanie re-
dakcyjne i rozpowszechnienie:BranżowyZakładDo-
świadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowe-
go Sp. z o.o.,ul, Skaryszewska 19, 03-802 Warszawa,
tel./faks (0 22) 818-58-29
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