
Warunki techniczne okresowej modernizacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 3 klasy powiatu szydłowieckiego 

 1

 

       Załącznik Nr 8 do Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia 

 

    

W A R U N K I  T E C H N I C Z N E 

 
OKRESOWEJ MODERNIZACJI SZCZEGÓŁOWEJ POZIOMEJ OSNOWY 

GEODEZYJNEJ 3 KLASY  POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO, 

 

 

I. Dane formalno–organizacyjne 

1. Rodzaj prac: 

Okresowa modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 3 klasy obejmująca cały obszar 

powiatu szydłowieckiego. 

2. Podstawowe dane o obiekcie 

a. Powiat położony jest w południowej części województwa mazowieckiego, przy granicy  

z województwem świętokrzyskim. Jego ogólna powierzchnia wynosi 451,5 km2. 

b. Powiat posiada łącznie  2145 punktów z czego 80 punktów jest usytuowanych poza granicą powiatu 

(należy wziąć je pod uwagę ze względów technicznych tj. wyjście jednym punktem poza granicę 

powiatu w celu dowiązania się do osnowy z powiatów ościennych). 

II. Obowiązujące akty prawne 

a. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 

1629 ze zm.), 

b. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów 

geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. 2012 , poz. 352) – zwane dalej 

Rozporządzeniem, 

c. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 roku w sprawie państwowego systemu 

odniesień przestrzennych (Dz. U. 2012, poz. 1247), 

d. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r.  

w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. 1999 r. Nr 45, 

poz. 454, ze zm.), 

e. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 09 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. 2011 r., Nr 263, poz. 1572). 
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III. Ogólny zarys zakresu prac do wykonania 

1. inwentaryzacji punktów osnów wymienionych w punkcie VI. niniejszych warunków 

technicznych na obszarze przewidzianym do opracowania. 

2. sporządzenie projektu technicznego, 

3. realizacja projektu technicznego,  

4. aktualizacja bazy danych szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej prowadzonej w PODGiK w 

tym przeglądówek i szkiców osnowy 

5. sporządzenie geodezyjnej dokumentacji technicznej z w/w prac 

IV. Ogólna charakterystyka obszaru powiatu szydłowieckiego 

1. Powierzchnia całego powiatu: 451,5 km2. 

2. W skład powiatu wchodzi 5 gmin: 

a. gmina miejsko-wiejska: Szydłowiec 

b. 4 gminy wiejskie: Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Orońsko 

 
Powiat szydłowiecki graniczy z 5 powiatami: 2 powiatami województwa mazowieckiego: przysuskim i 

radomskim, oraz 3 powiatami województwa świętokrzyskiego: koneckim, skarżyskim  

i starachowickim. 

V. Uwagi porządkowe 

1. Wszystkie czynności i prace nie ujęte w niniejszych Warunkach Technicznych należy wykonać 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dziennik prac geodezyjnych. 

3. Czynności i kwestie szczegółowe wymagające wyjaśnień należy uzgodnić ze Zleceniodawcą  

i odnotować w dzienniku prac geodezyjnych. 

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przedmiotowymi pracami. 

VI. Charakterystyka istniejących osnów geodezyjnych 

1. Charakterystyka osnowy poziomej 1 i 2 klasy. 

Na przedmiotowym obszarze i w jego otoczeniu znajduje się: 

a. 28 punktów podstawowej bazowej osnowy poziomej 2 klasy składającej się z 6 punktów sieci 

POLREF: 

 144301500 1601 - SKORZESZYCE 

 124302500 2605 - MARYSIN 

 133201400 2606 - BIELINY 

 134301300 2608 - SZYDLOWIEC 

 143201100 2609 - STANOWISKA 

 134401800 2707 – ILZA 
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b. 5 punktów osnowy poziomej 2 klasy będących stacjami referencyjnymi systemu ASG–EUPOS: 

 OPLU - OPOLE LUBELSKIE 

 RADM - RADOM 

 KLCE - KIELCE 

 TABG - TARNOBRZEG 

  BUZD - BUSKO ZDRÓJ 

c. 18 punktów osnowy poziomej 2 klasy (dawnej I klasy, łącznie z excentrami i p. przeniesienia)  

w postaci punktów sieci astronomiczno-geodezyjnej SAG i sieci wypełniającej SW rozłożonych  

w terenie dość równomiernie, położonych na terenie powiatu szydłowieckiego. 

2. Charakterystyka osnowy poziomej 3 klasy. 

          Na opracowywanym obszarze istnieje: 

 154 (łącznie z excentrami i p. przeniesienia) punkty dotychczasowej osnowy poziomej II 

klasy, 

 1991 (łącznie z półpoligonami) punktów dotychczasowej szczegółowej osnowy poziomej  

3 klasy, dane tych punktów w postaci opisów topograficznych, współrzędnych punktów  

w układzie  65(1) i 2000(21) oraz program - Bank Osnów. 

3. Charakterystyka osnowy wysokościowej 1 i 2 klasy. 

Na opracowywanym obszarze oraz w jego otoczeniu istnieje dostateczna ilość punktów do 

wykorzystania w przedmiotowym opracowaniu 

VII. Informacje obrazujące stan istniejącej poziomej osnowy 3 klasy 

 W 2013 roku wykonana została inwentaryzacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 3 klasy 

dla gminy Mirów i Jastrząb. Z inwentaryzacji  wynika, że: 

 Inwentaryzacją objęto 539 punktów; 

 Zniszczeniu uległo 109 punktów, co stanowi 20,2% ogólnej liczby poddanej inwentaryzacji; 

 W stanie dobrym znajdują się 303 punkty co stanowi 56,3%  ogólnej liczby poddanej 

inwentaryzacji; 

 Liczba znaków do odbudowania 127 (znaki pochylone – 46, znaki uszkodzone- 46, znaki 

jednopoziomowe (wyłącznie podcentr) – 35) co stanowi 23,5%  ogólnej liczby poddanej 

inwentaryzacji; 

VIII. Omówienie zakresu prac w tym metod i technologii 

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem. Poniższe omówienie zawiera tylko 

uszczegółowienie i rozszerzenie prac wynikające z wymagań Zamawiającego. 

Zakres prac do wykonania: 

ETAP I 

1. wykonanie inwentaryzacji punktów osnów wymienionych w punkcie VI. niniejszych warunków 

technicznych na obszarze gmin: Chlewiska, Orońsko i Szydłowiec (na obszarze gmin Jastrząb  

i Mirów inwentaryzację wykonano w roku 2013); 

2. Sporządzenie projektu technicznego na obszarze przewidzianym do opracowania przyjmując, 400 

punktów nowych oraz maksymalną możliwą do włączenia liczbę punktów istniejącej osnowy 3 

klasy z punktów istniejących oraz punktów dla których istnieje możliwość ich odbudowania. 

Trawestując analizę wykonanej inwentaryzacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 3 klasy 

dla gminy Mirów i Jastrząb, należy przyjąć, że do projektu technicznego włączonych zostanie około 

1900 punktów istniejącej osnowy 3 klasy. Tym samym projektowana osnowa 3 klasy będzie się 

składała z około 2300 punktów. 



Warunki techniczne okresowej modernizacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 3 klasy powiatu szydłowieckiego 

 4

 

ETAP II 

1. Zatwierdzenie projektu technicznego osnowy 3 klasy, 

2. Realizacja projektu technicznego. 

Przy inwentaryzacji należy: 

a. odszukać punkty przy pomocy opisu topograficznego, zestawu GPS RTK, tachimetru, wykrywacza 

do metalu. Jeśli brak jest znaku naziemnego odszukać należy znak podziemny (podcentr). Nie 

należy szukać znaku podziemnego w przypadku możliwości spowodowania zagrożenia życia lub 

mienia lub w przypadkach oczywistych zniszczeń punktu (np. punkt pod asfaltem) 

b. dokonać oceny możliwości adaptacji punktu do nowej sieci, 

c. wykonać nowe polowe opisy topograficzne wszystkich odszukanych punktów – również dla 

punktów pochylonych i uszkodzonych. 

d. w miejscach gdzie odnaleziono punkty i są minimum dostateczne warunki do pomiaru GPS - czyli 

jest możliwość osiągnięcia inicjalizacji odbiornika GPS, wykonać pomiar zestawem GPS RTK 

współrzędnych poziomych i wysokości odszukanych punktów osnowy. Sporządzić porównanie 

współrzędnych z w/w pomiaru i współrzędnych katalogowych w tym i wysokości. Pomiar wykonać 

dla znaków naziemnych, a w przypadku braku znaku naziemnego, dla znaków podziemnych. 

Pomiar wykonać bez względu na stan stabilizacji. 

e. zbadać stan stabilizacji stosując oznaczenia: stan dobry, uszkodzony-bez konieczności wymiany, 

uszkodzony-do wymiany, pochylony, brak znaku naziemnego, zniszczony. Za punkt zniszczony 

należy uważać brak znaku nadziemnego i podziemnego. 

f. sprawdzić wizury na punkty sąsiednie. Należy zastosować oznaczenia "="-jest wizura, "x"-wymaga 

drobnej przecinki, "xx"-brak wizury. 

g. wykonać inwentaryzację punktów osnów wymienionych w punkcie VI również poza obszarem 

przewidzianym do opracowania w zakresie niezbędnym do nawiązania pomiaru przy realizacji 

projektu. 

h. sprawdzić przydatność punktów do pomiaru metodą GPS. Zastosować oznaczenia: GPS0-brak 

możliwości pomiaru GPS, GPS3-dostateczne warunki do pomiaru GPS, GPS5-dobre i bardzo dobre 

warunki do pomiaru GPS 

i. określić zakres ewentualnych prac konserwacyjnych niezbędnych do wykonania dla punktu 

(wymiana, prostowanie lub przecentrowanie słupa, oczyszczenie wizur, etc.), 

j. stabilizacja posiadająca właściwy typ nie wymaga zaleceń konserwacyjnych, jeśli słup jest w 

dobrym stanie technicznym a jego osadzenie jest prawidłowe,  

k. za nieprzydatne do nowej sieci, nawet wówczas gdy typ i stan znaku jest dobry, należy uznać 

punkty zlokalizowane w pasie jezdnym dróg, innych miejscach narażonych na zniszczenie bądź ich 

lokalizacja nie spełnia wymogu przydatności i dogodnego dostępu. 

l. łącznie z inwentaryzacją istniejącej osnowy przeprowadzić wywiad terenowy pod kątem nowych 

ciągów poligonowych i punktów.  

m. wykonać inwentaryzację wszystkich punktów wysokościowej osnowy geodezyjnej 1 i 2 klasy na    

   obszarze przewidzianym do opracowania. 

n. wykonać inwentaryzację punktów osnów niezbędnych do wykonania nawiązań poziomych i 

wysokościowych wymienionych w punkcie VI niniejszych warunków technicznych również poza 

obszarem przewidzianym do opracowania. 

o. dla punktów osnowy poziomej 1 i 2 klasy odszukać punkty osnowy oraz ich punkty kierunkowe, 

dokonać oceny znaków na centrze i punktach kierunkowych oraz ewentualnych ekscentrach i 

punktach przeniesienia. Sprawdzić wizury na punkty kierunkowe, dokonać oceny możliwości 

wykonania przecinek, zalecenia w tym zakresie wpisać do realizacji. 

p. Informacje odnośnie stanu znaków oraz uwagi i zalecenia należy wypisać dodatkowo na odwrotnej 

stronie opisu topograficznego 

 

Wszystkie w/w wyniki wywiadu należy umieścić w tabeli inwentaryzacyjnej i oznaczyć na mapie z 

inwentaryzacji. 
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Przy sporządzeniu projektu technicznego należy: 

a. Uzgodnić numerację punktów osnowy w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej  

i Kartograficznej w Szydłowcu. 

b. Zarezerwować konieczną liczbę nowych numerów punktów na poszczególnych arkuszach mapy 

przeglądowej. Po zakończeniu prac należy przekazać do PODGiK wykaz niewykorzystanych 

numerów.  

a. Podczas prac projektowych należy mieć na uwadze jak najszersze wykorzystanie techniki 

satelitarnej „GNSS”. Tą metodą powinno być pomierzone co najmniej 30 % ogólnej liczby 

punktów wyznaczanych.  

b. Niezależnie od zastosowanej metody pomiaru punkty osnowy należy projektować w ciągach, gdzie 

każdy punkt posiada wizury na co najmniej dwa punkty sąsiednie. Ciągi powinny tworzyć układy 

wielowęzłowe. W uzasadnionych i uzgodnionych na piśmie z Zamawiającym przypadkach 

dopuszcza się założenie pojedynczych ciągów dowiązanych dwustronnie oraz samodzielnych trójek 

lub par punktów wyznaczanych metodą GNSS. Należy mieć na uwadze, żeby punkty osnowy 

optymalnie zabezpieczały potrzeby przyszłych pomiarów bezpośrednich. 

c. Nie należy adaptować w charakterze punktów osnowy 3 klasy jakichkolwiek znaków 

stabilizacyjnych osnowy wyższych klas. Punkty takie mogą być włączone do sieci wyłącznie 

zgodnie ze swoją pierwotną funkcją i przeznaczeniem.  

a. Podczas opracowywania konstrukcji sieci do pomiarów GNSS, należy unikać wektorów o długości 

powyżej 10 km, natomiast preferować wektory krótsze.  

b. Należy zadbać o dobrą konstrukcję geometryczną oraz bezwzględnie zachować warunek     

wektorów   nadliczbowych w odniesieniu do każdego punktu.  

c. Koncepcję konstrukcji sieci GNSS wraz z przyjętymi punktami nawiązania należy uzgodnić 

pisemnie z inspektorem prac powołanym przez Zamawiającego. 

d. Zatwierdzenie projektu technicznego i jego realizacja tym m.in. 

 Stabilizacja punktów osnowy poziomej 3 klasy. 

 Dla wszystkich nowych i odbudowanych punktów należy zastosować znak typu 5 - dwupoziomowy 

– dawny 42b (słup betonowy o wymiarach (15x15)(25x25)x75 z rurką metalową oraz płyta 

betonowa z krzyżem (20x20)x10. Pomiędzy słupem i znakiem wykonać podsypkę z piasku grubości 

minimum 10 cm.  

 Na punktach adaptowanych dopuszcza się pozostawienie innego rodzaju stabilizacji 

dwupoziomowej pod warunkiem, że znakiem górnym jest słup nie krótszy niż 70 cm, a znakiem 

podziemnym jest płyta. Inny typ stabilizacji należy wymienić na typ 42b.  

 W miejscach zabetonowanych lub utwardzonych dopuszcza się zastosowanie znaku typu 4 - 

stabilizacji jednopoziomowej. Rodzaj i typ znaków należy wcześniej uzgodnić ze Zleceniodawcą,  

a użycie takiego rodzaju stabilizacji ograniczyć wyłącznie do przypadków koniecznych. 

 Górną powierzchnię wszystkich punktów osnowy włączonych do sieci należy pomalować farbą 

zewnętrzną, chlorokauczukową do betonu – koloru żółtego lub czerwonego jednakową dla całego 

obiektu. 

 Wykonać prace konserwacyjne zalecone w projekcie technicznym osnowy. 

 Sporządzić opisy topograficzne dla wszystkich punktów. Opisy topograficzne należy sporządzić  

w następujących formatach: 

 plików wektorowych w formacie dxf lub mmp. Współrzędna punktu wstawienia symbolu w pliku 

powinna odpowiadać rzeczywistej współrzędnej punktu w terenie, 
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 plików rastrowych poprzez programową konwersję z formatu wektorowego przy zadanej 

rozdzielczości minimum 300 dpi do formatu JPEG lub TIF. 

 Znaki dotychczasowej osnowy poziomej 3 klasy nie przydatne do nowej sieci należy pozostawić  

w terenie. W operacie należy załączyć wykaz wszystkich punktów nie włączonych do sieci  

a istniejących w terenie. Sposób postępowania uzgodnić z PODGiK. 

 Należy wykonać nowy pomiar dla wszystkich punktów włączonych do sieci. W wyjątkowych 

sytuacjach, uzgodnionych na piśmie z Zamawiającym, dopuszcza się wykorzystanie obserwacji 

archiwalnych. 

 Pomiary satelitarne punktów należy wykonać metodą statyczną lub fast-static. 

Czas stacjonowania odbiorników na punkcie powinien być uzależniony od typu użytego sprzętu, 

warunków obserwacyjnych oraz długości mierzonego wektora i nie powinien być krótszy niż: - 30 

minut dla odbiorników dwuczęstotliwościowych, - 45 minut dla odbiorników 

jednoczęstotliwościowych.  

 Do nawiązania sieci GNSS należy wykorzystać punkty osnowy wyższej klasy, spełniające kryteria 

warunków obserwacyjnych dla prawidłowego pomiaru satelitarnego, znajdujące się w rejonie 

lokalizacji obiektu oraz bliskim sąsiedztwie. Ponadto należy nawiązać sieć na co najmniej dwa 

punkty sieci Polref. 

 Nawiązanie wysokościowe sieci należy oprzeć na punktach osnowy wysokościowej 1 i 2 klasy.  

 Do wyrównania sieci mogą być zakwalifikowane wyłącznie wektory obliczone w wyniku 

postprocessingu, dla których zostały rozwiązane nieoznaczoności (ambiguities) oraz które uzyskały 

zadowalającą ocenę dokładnościową.  

 W przypadku prowadzenia pomiarów odbiornikami, które posiadają ograniczenie co do używanych 

identyfikatorów punktów, należy w operacie zamieścić słownik zamiany numerów roboczych na 

faktyczne numery punktów.  

 Pomiary liniowe i kątowe należy wykonać instrumentem z rejestracją elektroniczną.  

 Wskazane jest wykonywanie bocznych nawiązań dłuższych ciągów poligonowych na ewentualnie 

widoczne kościoły będące punktami osnowy wyższej klasy.  

Zaleca się również wykonywanie bocznych powiązań pomiędzy równoległymi ciągami 

poligonowymi, jeśli warunki terenowe umożliwiają uzyskanie wizury. 

 Wszystkie punkty osnowy poziomej 3 klasy powinny mieć wyznaczone wysokości w układzie 

Kronsztadt ’86. Wysokości mogą być wyznaczone metodą GPS, metodą niwelacji geometrycznej 

lub niwelacji trygonometrycznej. 

 Wykonać analizę jakości obserwacji satelitarnych poprzez kontrolne wyrównanie swobodnej sieci 

przestrzennej.  

 Wykonać ocenę jakości punktów nawiązania sieci GNSS poprzez transformację współrzędnych 

uzyskanych w wyniku wyrównania sieci swobodnej na współrzędne i wysokości w układzie 

państwowym. Należy zastosować transformację nie powodującą deformacji geometrii sieci. 

Kontrolę wykonać dla układu współrzędnych „1992” (lub „PL-2000”) oraz układu wysokości 

„Kronsztadt ‘86”. Przeprowadzić analizę poprawności odchyłek na punktach nawiązania sieci.  

Wyniki wyrównania sieci swobodnej oraz transformacji załączyć do operatu w formie plików 

elektronicznych. Wnioski prezentujące ocenę wyników wyrównania oraz transformacji załączyć  

w sprawozdaniu technicznym.  

 Wykonać ścisłe, łączne wyrównanie sieci zintegrowanej (obejmującej pomiary satelitarne (GNNS)  

i klasyczne) na płaszczyźnie odwzorowania układu współrzędnych „PL-2000/21”.  

 Wyznaczyć wysokości normalne punktów sieci GNSS w układzie „Kronsztadt ‘86”. Wysokości 

elipsoidalne należy wyznaczyć w procesie wyrównania sieci przestrzennej. Wysokości normalne 

obliczyć z zastosowaniem modelu geoidy „Geoida niwelacyjna 2001” lub poprzez transformację  

w oparciu o stacjonowane punkty nawiązania wysokościowego sieci.  

 Wykonać obliczenia wysokości normalnych dla punktów wyznaczonych metodą poligonową. 

 W sprawozdaniu technicznym należy opisać zastosowane procedury obliczeniowe, 

scharakteryzować uzyskane wyniki oraz przedstawić istotne wnioski i wyniki świadczące  

o poprawności procesu wyrównania i obliczeń.  
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 Wykonać szkice sieci:  a) sieci GNSS,   b) sieci poligonowej, 

 Wykonać mapy przeglądowe osnowy w skali 1:10000 na których należy przedstawić punkty 

osnowy 3 klasy, ciągi poligonowe, wizury, punkty i kierunki nawiązania. 

 Wykonać wykazy współrzędnych i wysokości oraz „mp” w układach „PL-2000/21” dla 

poszczególnych arkuszy mapy przeglądowej. Format zapisu danych w plikach komputerowych 

uzgodnić z PODGiK. 

 Sporządzić wykazy punktów zniszczonych oraz punktów usuniętych. 

 Sporządzić wykaz punktów adaptowanych z podaniem różnic współrzędnych Δx i Δy pomiędzy 

wartościami katalogowymi i wyznaczonymi w ramach prac.  

 Opisy topograficzne punktów należy wykonać komputerowo i zapisać w postaci rysunku 

wektorowego w plikach graficznych. Format pliku należy uzgodnić z PODGiK. Wykonać 

aktualizację numerycznej mapy zasadniczej oraz bazy danych osnowy poprzez wprowadzenie 

zmian będących wynikiem przeprowadzonych prac. Skompletować operat. Szczegóły 

kompletowania należy uzgodnić z PODGiK. Do operatu należy dołączyć nośniki informatyczne na 

których należy zarejestrować wszelkie możliwe pliki danych i informacji, a w szczególności: 

sprawozdanie techniczne, arkusze inwentaryzacji punktów, pliki wynikowe dotyczące wykonanego 

postprocessingu dla obserwacji satelitarnych, wykaz ostatecznych wektorów przestrzennych 

uczestniczących w wyrównaniu sieci wraz z elementami charakterystyki dokładnościowej, pliki 

obserwacyjne z rejestratorów polowych, wykazy ostatecznych obserwacji kątowych i liniowych,  

wyniki wyrównań i transformacji (zarchiwizować całe foldery ze wszystkimi plikami), wyniki 

obliczeń i analiz, wykazy współrzędnych, pliki graficzne sporządzonych opisów topograficznych. 

Poszczególne kategorie danych należy zapisać w folderach, podfolderach i plikach tematycznych w 

sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych rodzajów informacji. Należy umieścić pliki 

objaśniające zawartość folderów i plików. Sposób skompletowania operatu oraz zawartość 

załączonych nośników informatycznych należy opisać w sprawozdaniu technicznym. 

 Należy wykonać aktualizację Banku Osnów szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 

prowadzonej w PODGiK w postaci programu BANKU OSNÓW firmy GEOBID oraz 

przeglądówek i szkiców osnowy. 
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