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1. Czg6c o96lna

1.1. NnzwR ZAMOWIENIA:

,,Opracowanie projektow technicznych wykonawczych dla 3-ech buclynkow dotyczqce
przebudowy dachu wraz termomodernizacj4, wymianq pokrycia, komrpleksowa wymra-
nq obr6bek blacharskich, montazem taw kominiarskich,'montazem instalac ji grzewczel
zapobiegajqcej oblodzeniu rynien i rur spustowych,,

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:
Przedmiotem rob6t budowlanych jest montaz instalacji przeciwobloclzeniowej w ryn-
nach i rurach spustowych remontowanych dach6w w budvnkach sM RADNA

przy ul. Lipowa 7, Lipowa 9 i Leszczvnska B
Zakres rob6t obejmuje:

1.2.1. Budowg instalacji zasilajqcej.

1 .2.2. Montaz tablicy steruiqcej instalaciq przeciwoblodzeniowq.

1'2.3. Montaz instalacji przeciwoblodzeniowej w rynnach i rurach spustowych.
1.3. PRRCE TOWARZYSZACE I ROBOTY TYMCZASOWE:

Nalezq do nich prace przygotowujEce plac budowy, zabezpieczenie terenu buoowy,
dokumentacja powykonawcza, wyw6z zdemontowanych materialow.
1.3.1. Przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy

1 .1 .1 .1 
_ _Teren prac nalezy przygotowa c i zabezpieczyc zgodnie z Rozporzq-

dzeniem Ministra Infrastruktury zdn.6-02-2003, w sprawie dr:zpieczerlstwa i hi-
gieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano - monta2owych i rozbi6rkowych
(Dz. U. Nr 47, poz.4O1)

1 '1.1'2. Czas i sposob prowadzenia prac nale2y uzgodni6 z kierownictwem
obiektu.

1.1.1.3. W czasie wykonywania prac obszar rob6t nalezy z:.abezpieczyc przed
dostqpem pracownikow i innych uzytkownikow obiektu.

1.1.1.4. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bqdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzqdzenia zabezpieczajqce takie
iak: zapory, tablice informacyjne, zapewniajqc w ten sposob bezpiebienstwo
pracownik6w innych uzytkownik6w obiektu.

1 .1 .1 .5. Wszystkie znaki, i zapory zabezpieczajqce bgdq akceptowan e przez
Inspektora.

1.1.1.6. Fakt przystqpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przeo
ich rozpoczqciem w sposob uzgodniony z Inspektorem i dyrekcjq obiektu.
1.1.1.7. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrqbnej zaplacie
i przyjmuje sig, ze jest wf4czony w cene ofertowq Wykonawcy.
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.1 .8. Ze wzglgdu na charakter obiektu wymagane jest szczelne wygro-

dzenie terenu prac od pozosta{ych pomieszczeri tak, aby pyt, woda i inne za-
nteczyszczenia powstate w trakcie prac budowlanych i rozbiorkowych nie prze-
dostawaty siq do wngtrza budynku. Szczegoiowy sposob i lokalizatja zabezpie-
czen musi byc uzgodnionaz kierownictwem obiekru.

1 .3.2. Dokumentacja powykonawcza

1.1.1.9. Po zakonczeniu prac wyKonawca sporzqdzi inwentaryzacjg powyko-
nawczE wykonanych robot. Dane z inwentaryzacji nalezy naniesc na dokumen-
tacjg powykonawczE.



1.1'1.'10' Dokumentacja powykonawcza podlega zatwierdzeniu przezlnspek-
tora.

1.4. TEREN BUDOWY:

1.4.1. Organizacja rclb6t budowlanych

1 ' 1 .1 .1 1 . Prace bqdq sig odbywac na terenie blok6w mieszkalnvch wieloro-
dzinnych. Organizacja robot musi uwzglgdniac specyfikg obir-.ktu i wynikajqce
st4d ograniczenia.

1 '1 '1.12' Organizacja rob6t musi byc uzgodniona i zaakceptowana przez za-
rzqdcq obiektu.

1.4.2. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

1 .1 .1 .1 3. Wykonawca jest zobowi qzany do ochrony przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem wtasnosci prywatnej i publicznej. w przypadku gdy w wyniku nie-
wtaSciwego prowadzenia rob6t wystqpi w/w uszkodzenie lub iniszczenie. wv-
konawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzonqwiasnosc.
1.1'1.14. W przypadku przypadkowego uszkodzenia sieci i instalacji ze-
wnqtrznych (m iejskich) Wykonawca bezzwlocznie powiadom i I nspekiora
i zainteresowane wladze o(az bqdzie z nimi wsp6lpracowat dostarczajqc wszer-
kiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. wykonawca bgdzie oopo-
wiadac za wszelki spowodowane przezjego dziatania uszkodzenii instalacji
wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamarruiaiqcego.

1 '1 '1 '15. Wykonawca jest zobowiqzany dostosowa6 siq do ograniczen obciq-
zen osi pojazdow podczas transportu materiatow i sprzqtu na &ogach. Wyko-
nawca ponosi odpowiedzialno66 zauszkorlzenie d169 i dojazd6w w czaste
trwania budowy.

1.4.3. Ochrona srodowiska

1 .1 .1 .1 6. wykonywane prace nie maiq istotnego wplywu na srodowisro
1 .1 .1 .17 ' Wykonawca ma obowiqzek znac i stosowac w czersie prowadzenia
robot wszelkie przepisy dotyczqce ochrony srodowiska

1.1.1.18. Ewentualne optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t
norm i przepis6w dotyczqcych ochrony srodowiska naturalnego obciqzqwyko-
nawcQ.

'1 .1 .1.19. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bqdzie
podejmowac wszelki uzasadnione kroki majqce na celu stosowanie siq do prze-
pis6w i norm dotyczqcych ochrony Srodowiik-a na terenie i wokot terenu budowy
oraz bgdzie unikac uszkodzen lub uci4zliwosci dla os6b i mienia wynikaj4cych
ze ska2efi, hatasu lub innych pzyczyn powstatych w nastqpstwie dziatania Wy-
konawcy.
stosuiqc sig do tych wymagari bgdzie miat szczeg6rny wzgrqri na:
. zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami
. (ozprzestrzenianiehalasu

. mozliwosc powstania pozaru

1 '1 '1 '2O- Materia{y z rozbiorki plyt dachowych azbestowo-cementowych nale-
2y zulylizowa6, w specjalistycznym zaltadzie. Prace te powinny by6 piowadzo-
ne przez specjalistyczn4firmq lub osoby posiadajqce odpowiednie przeszkole-
nie i uprawnienia.

.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy
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1'1-1.21. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bgdzie przestrzega6 przepisow
dotyczqcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.1'1.22. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiqzek wykonania oddzielenia
reJonu prac re.montowych lub poszczeg6lnych stref pracy od reszty budynku i te-
ren wokoi budynku orazzabezpieczenia ich przed dostgpem pracownik6w
obiektu, wychowankow i innych niepowotanych osob.

1.1-1.23- wykonawca ma obowi4zekzadbac, aby personel nie wykonywar
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia orai niespetnia-
jqcych wymagan sanitarnych.

1 .1'1.24. Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywal wszelkie urzqdzenia za-
bezpieczqqce, socj al n e or az sprzgl i od powi ed niq odzie2 d ler och ro ny zyc ia
i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnieniabezp;eizehstwa
publicznego.

1.1.1.25. w czasie prowadzenia robot budowranych wykonawca zapewn.
urzqdzenia zabezpieczai qce kom u n i kacj g d la p raiown i kow i wychowan k6w
Uzytkown ika. Ponadto wykonawca przep rowadzi szkolen ie dla p racown ik6w
Uzytkownika obiektu w zwiqzku z prowadz.onymi robotamr.

1.1.1.26. uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiqzane z wypelrrieniem wymagan
okreSlonych powyzej nie podlegajE odrqbnej ziptacie i sq uwzglqdnione w cenre
umowneJ.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

1 '1.1-27 ' Wykonawca bqdzie przestrzegac przepis6w ochrony przeciwpoza-
rowej.

1 .1.1'28- wykonawca bqdzie utrzymywac sprawny sprzqt przeciwpo2arowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy.

1 .1 .1 .29. Materiaty tatwopalne bqdq skfaciowane w sposob zgodny
z odpowiedn i m i p rzepis ami i zabezpieczone przed dostgpem os6b trzecich.

1.4.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

1.1.1.30. zaplecze robot moze znajdowad siq na ogrodzonym terenie przy
obiekcie lub we wskazanych przez Uzytkownika pom-ieszczerriach.

1 .1 .1 '31 . Szczegotowq lokalizacjq i zabezpieczenie zaplecza budowy nale2y
uzgodni6 z kierownictwem obiektu.

1.4.7. Warunki dot. organizacji ruchu

1.1.1.32. zaplecze i teren budowy nie wymaga dodatkowych prac ani uzgod-
nien zwiqzanych ze zmianEorganizacji ruchu.-

1.4.8. Ogrodzenie

1 .1 '1.33. Teren budowy i zaplecza budowy nale2y wydzielii; w spos6b uzgoo-
niony z kierownictwem obiektu.

1 .1 ' 1 .34. W szczeg6lnoSci teren zaple cza zlokalizowany na terenie zewnplrz-
nym przy obiekcie nale2y zabezpieczyc przed dostqpem innych os6b, w sz'cze-
g6lnosci dzieci.

1.4.9. Zabezpieczenie chodnikow i iezdnr
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2. Materiaty
wtasciwosci wyrob6w budowlanych i sposob6w ich przechowywanra, transportu, warun-
kow dostawy, sktadowania i kontrolijako6ci.

2'1. Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robclt wedtug niniejszej specyfikacji sq:

. rozdzielnica ROR wg. rysunku nr E_02

. rozlqcznik bezpiecznikowy R303 2541634

. przew6d kabelkowy yDyzo 3 x 6mm2 450/750V

. przew6d kabelkowy yDy2o 3 x 2,5mm2 4SO7SOV
r rura winidurowa RVS2B

r rura winidurowa RVS47

puszka rozgalq2na 4 wylot. melaminowa p/t o sr. 75 mm z listw4zaciskowq 4mm2
Kabel grzejny samoreguluiqcy typi lcl pRorEKToR z osprzgtem potqczeniowym .

do ukladania w rynnie i rurze spustowej

kabel sterowniczy YKSY3x1,5mm2

kabel sterowniczy YKSy7x1,5 mm2

inne materia{y pomocnicze zgodnie zzaleceniami producenta, dostawcv lub wvko-
nawcv.

2.2. wszystkie materia{y powinny spetniac wymagania polskich Norm.
2.3. Wszystkie materiaty powinny posiada6:

2.3'1. Certyfikat naznak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zqodnosc
z kryleriami technicznym i okre6lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepis6w i dokumentow techrricznych,

2'3.2' Deklaracjq zgodnosci lub cerlyfikat zgodnosci z Polskq Normq lub aprobatq
technicznq, w przypadku wyrob6w, dla kt6rych nie ustanowionb polskiej Noimy,
jezeli nie sq objqte certyfikacjq okreslonq powyzej.

2.3'3. Produkty przemystowe muszE posiadac ww. dokumenty wydan e przez proou-
centa, a.w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Jakiekolwiek materia{y, ktore nie spetniajq tych wymagari bgiJq odrzucone.

2.4. wszystkie materialy nale2y przechowywac i transportowac w spos6b zgodny
z zaleceniami producenta lub dostawcy.

2'5. Ze wzglqdu na dziatalnos6 obiektu nale2y unikac sktadowania materiatow na terenie
placu budowy i jej zaplecza.

3. Sprzgt imaszyny
wymagania dotyczqce sprzqtu i maszyn niezbqdnych lub zalecanych rjo wykonania robot
budowlanych zgodnie z zalo2onqjakosciq.

3'1. Wykonawca jest zobowiqzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, kt6ry nie spowoou-je niekorzystnego wplywu na jako6c wykonywanych robot, zarowno * .iu1.", tych ro-
b6t' jak Ie2 przy wykonywaniu czynno6ci pomocniczych orazw czasie transportu, zaia-
dunku iwyladunku materiatow, sprzgtu itp. Sprzqt u2ywany przezwyKonawcQ powinien
uzyskac akceptacjg osoby pelniqcej funkcjg nadzoru inwestorskiego.

I
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4. Srodkitransportu

4'1. Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj koszt wszelki konietczny transporr
zwiqzany z niniejszq budowq zar6wno w zakresie wywozu demontowanych element6w
jak i dostar czania materiatow

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z urnowa oraz za )a-
koSc zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t, zaich zgoclnosc z certyfikata-
mi i wymaganiami SST,PZJ uzgodnionq zZamawialEcym. oecyile Inspektora Nadzoru
dotyczqce akceptacji lub odrzucenia materiat6w i element6w ro'O6t bqdq oparte na wy-
maganiach sformutowanych w dokumentach umowy. Polecenia tnspektora Nadzoru
dotyczqce realizacji rob6t bgdq wykonywan e przez Wykonawcq nie p6znie j ni2 w cza-
sie przez niego wyznaczonym, pod grozbqwstrzymania robot, 

-St 
rtt ifinansowe zry[U-

tu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca
5.2. Wewngtrzna linia zasilajqca oraz projektowana FIOR

5'2-1. Z istniejqcej tablicy administracyjnej TA, zainstalowanej w klatce schodowej
(paner) nale2y ulo2yc wlz YDYzo3x6mm2 w rurze ochronnej RL47 . W2 naie2y
ulo2yc z parteru do ostatniego piqtra, do rozdzielnicy ROR. VV lstnielqcejtablicy
administracyjnej TA nale2y zainstalowa c ro*qcznik-bezpiecznikowy 1 - f azowy
typu'TYTAN" z bezpiecznikiem 25A.

5.2.2. W rozdzielnicy budynku powinien byc rozdzielony punkt pEN na pE oraz N.

1.1'2. Projektowane instalacje wykonane bqd4 jako 3 przewodowe. Rozdzielnicq ROR
projektuje sig jako n/t typu modut2OOO, gt. 210 mm, zainstalowanej we wnqce.
RozdzielnicQ wykonac warsztatowo wedlug schematu na rys, E-02, miejsce
zainstalowania - klatka schodowa ostatnie pigtro.

5.3. Instalacja podgrzewania rynien i rur spustowych.

5.4. Rozmieszczenie rynien i rur spustowych pokazano na rzucie. Do podgrzewania rynien i
rur spustowych nalezy zastosowac kable grzejne. W kazdej rynnie i rirze spustowej
nale2y uto2yc jeden odcinek kabla grzejnego. Nalezy mocowid le w rynnach na uchwy-
tach co 4Ocm a w rurach spustowych na laricuchach i ucnwytach co 25-30 cm w celu
skutecznego oddzielenia od siebie.

5.5. Kable te nalezy polqczyc poprzez kable zimne i zlqczki termokurczliwe z kablami zasi-
lajqcymi. Kable grzejne nale2y uktadac r6wnomiernie na catej dtugo6ci rynien I wyso-
kosci rur spustowych. Nalezy przy Iym zwrocic uwagg, aby w trakcier montazu nre
uszkodzi6 kabli grzejnych.

5'6. Do sterowania elektrycznym systemem ogrzewania przeciwoblodzeniowego wyKorzy-
stana bqdzie rozdzielnica ROR.

6. Kontrola jako6ci rob6t

6.1. Zasadykontrolijako6ci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petnq kontrolg jakosci rob6t i stgsowanych materia-
tow jak rowniez za stosowanie odpowiedniego systemu jakosci. Wykonawcu oqori"
przeprowadzal pomiary i badania material6w oraz rob6t z czqstotliwo6ciq zapewniajqcq
stwierdzenie ze roboty sq wykonywane zgodnie z wymaganiimi zawartymi w doku-
mentacji projektowej.

zw m badan ntowaniem
oo iW

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bqdq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami obowiqzu-
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jqcych norm. Przed przystqpieniem do pomiarow i badar'r Wykonawca powiadomi In-
spektora Nadzoru o rodzaju , miejscu i terminie pomiaru lub badan. przedstawi na pi-
smie ich wyniki do oceny przez lnspektora Nadzoru.

6.3 Raporty z badan

Wykonawca bgdzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru raporty z wynikami badan nie-
zwtocznie z dolrzymaniem terminow okre6lonych w programie zapewnienia jakosci. .

wyniki badan (kopie) bqdq przekazywane Inspektorowi Nadzoru.
6.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do cel6w Kontroli i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do wykonywania
kontroli pobierania pr6bek i badania materiatow. Do umozliwienia jemu koniroli iape*-
niona bqdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonarnrcy. Inspektor Nad-
zoru ocenia6 bqdzie zgodnosc materiatow i robot z wymaganiami SSi na podstawie
wynikow badan dostarczonych przezwykonawcq. Inspektor Nadzoru moze pobierac
probki materiatow i prowadzic badania niezaleznie od Wykonawcy na sw6j koszt. Jezeli
wyniki tych badari wyka2q2e raporty Wykonawcy sq niewiarygoone, to Inspektor Nad-
zoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu organowi przy ocenie zgodnosci mate-
riaiow i robot z dokumentacjq projektow4. W takim przypadku catkor,vitJkoszty powtor-
nych badan poniesie Wykonawca

6'5' Produkty przemystowe muszq posiadac ww. dokurmenty wydan e prz.ez producenra, a w
razie polrzeby poparte wynikami badan wykonanych pizez niego. Jakiekolwiek mate-
rialy, ktore nie spelniajqtych wymagan bqdqodrjucone.

7. Przedmiary iobmiary robot

7 '1. Wykonawca zapozna sig z przedmiotem prac i dokumentacjq projektowq. Wszystkie
uwagi dotyczqce zakresu iIo6ciowego prac nalezy zglaszac'pr'zed rozslriygniqciem
przetargu. Ze wzglqdu na koniecznosc dostosowywania sig do istnierjqcegJ budynku
wymiary z dokumentacji nalezy potwierdzic w naiurze Praca jest wyr:eniana jako ca-
to6c.

7.2. Jednostki obmiaru dla poszczeg6lnych prac:
7.2.1. Monta2 rozdzielnicy ROR z wyposazeniem 'lszt

7.2.2. Ulozenie rur ochronnych lm
7.2.3. Utozenie przewodow zasilajqcych 1m
7.2.4. Ulozenie przewoddw grzejnych 1m

L Odbiory robot budowlanych

8.1. Spos6b odbioru prac zostanie uzgodniony pomigdzy inwestorem a wykonawcE: nie
p rzewid uj e s iq zad nych specyf iczn y ch r ozwiqzan.

B'2. Odbior bqdzie siq odbywal w obecno6ci zamawiajqcego, wykonawca przedstawi prace
skorlczone catkowicie, przygotowane do orjbio ru *rai z odpowiedniki atestami
i dokumentami.

B'3. Odbior bgdzie prowadzony niezwiocznie, nie po2niejjednak niz w ciilgu 3 dni robo-
czych od daty zgioszenia wpisem do dziennika budowy lub dziennikri robot
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Przed odbiorem wykonawca wyczy6ci
t posprzqta po sobie caty teren robot wraz z zapleczem, pozostawiajqc po s-oOie miej-
sce w stanie w jaki je zastat.



8.4. Roboty podlegajq nastqpujqcym etapom odbioru:
8.4.1. Odbiorowi robot zanikajqcych i ulqgajqcych zakrycru,
8.4.2. odbiorowi czgsciowem u -zakonczone erementy rob6t,
8.4.3. Dostawy i urzqdzenia,
8.4.4. Odbiorowi koficowemu,
8.4.5. Odbiorowi pogwarancyjnemu (ostatecznemu).

8.5. Odbi6r rob6t zanikajqcych i utggajqcych zakryciu
B'5.1. Odbiory robot zanikajqcych i ulggajqcych zakryciu potegajq na finalnel ocenie

ilosci ijako6ci wykonanych robot, kt6re w dalsiym procesie realizacji utegajq
zakrycir".

8.5.2. Odbior rob6t zanikajqcych i ulggajqcych zakryciu bgdzie dokonany w czasie
umozliwiajqcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowanra
ogolnego postqpu robot. odbioru rob6t dokonuje rnspektor.

8.5.3' Gotowosc danej czgsci robot do odbiory zglaszaWykonawca wpisem do
Dziennika Budowy lub dziennika rob6t ijednoczesnym powiadomieniem Inspek-
tora . Odbi6 niezwtocznie , nie-po2niejjerdnak niz w ciqgu 3
dni od daty ilosc robot ulegajqcych zakryciu ocenia Inspek-Iorwoparct tromiary, wkonfrontacji zdokumentaclapro_
jektowa i up

B'5.4. W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru, ze wystqpujq odchylenia od przy-
jqtych wymagan i innych wczeSniejszych poleceh , tnspei<tor ustata zakres robot
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczqce zmian i korekt. W wyjqtkowych
przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potrqceri z wynagrod zenta.

8.6. Odbi6r Czqsciowy

B'6'1. Odbi6r czg6ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci dokonanych czqsci robot.
Odbioru czg6ciowego rob6t dokonuje siq wg zasad jak przy c,dbior)e ostatecz-
nym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor.

8.7. Odbior koricowy rob6t
8.7.1. Zasady odbioru korlcowego robo

8.7.1-1 Odbidr koncowy polega na f inalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilosci, jakoSci i wartosci.
8.7.1-2- Calkowite zako/rczenie rob6t oraz gotowo66 do oclbioru koncowego
bqdzie stwierdzona przez Wykonawcq wpisem do Dziennika Budowy lub
dziennika robot, zbezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie In-
spektora.

8.7.1.3. Odbior koncowy rob6t nastqpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczqc od dnia potwierdzeniaprzez Inspektora zakoi<:zenia rob6t
i przyjgcia dokumentow, o kt6rych mowa w punkcie 6.
B'7 .1.4- Obioru koricowego rob6t dokona komisla wyznacz:"ona przez Zama-
wiajqcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. (omisja odbierajqca roDory
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dr:kumentow
i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodno6ciwykonania rob6t i urzqdzen
z dokumentacja projektowq.
8.7.1.5- W toku obioru korlcowego rob6t komis ja zapozna rsiq z realizacjE
ustalen przyjqtych w trakcie odbior6w rob6t zanikajqcych i ulqgijEcych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajqcych i roboipopiu*no*y.n.



B'7.1.6' W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawKowycn 
,robot uzupetniajqcych lub robot wykonczenrowych, komisja przerwie swo1e

czynnosci i ustali nowy termin obioru koncowego.
B'7 '1.7 ' W przypadku stwierdzenia przez komisjq, ze jakos6 wykonanych ro-
b6t w poszczegolnych asortymentach nieznacznie'odbiega c,d wymaganej do-
kumentacji projektowej z uwzglgdnieniem tolerancji i nie 

-ma 
wiq(szego wp+ywy

na cechy eksploatacyjne, komisja dokonuje potr4cen, oceniajqC pomniejszanq
wartosc wykonanych rob6t w stosunku do wymagari przyjqtych w dokumentach
umowy.

8.7.2. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncower3o rob6t lesr proro-
kot odb_ioru ostateczneg o zakonczenia rob6t sporzEozony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajqcego.
Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowi qzany przygotowa6 nastqpujqce
dokumenty:

B'7.2.1. Dokumentacjq projektowq, powykonawczqorazdokumentacie tech-
nlczno-ruchowE z kartami gwarancyjnymi dla urzqdzen.
8.7.2.2. Specyfikacje Techniczne.
8.7.2.3' Uwagi i zalecenia Inspektora zwlaszcza przy odbiorze robot zanika-jqcych i ulegajqcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen.
8.7.2.4. Ustaleniatechnologiczne.
8.7 -2.s. Dziennik Budowy rub dziennik robot i Ksiggi obmiarow.
B'7 '2.6' Protokoty pomiarow kontrolnych orazbadan i sprarwdzeri oraz ozna-
czen laboratoryj nych..

8.7.2.7. Atesty jakosciowe wbudiwanych materiat6w i urz;1dzen.
8.7.2.8. Instrukcjeobstugr.
8.7.2.9. Swiadectwa jakosci kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyf ikaty.
8.7.2.10' OSwiadczenie kierownika budowy wedtug arL.57 ust..l prawa Bu-
dowlanego (jesli wymagane).
8.7 .2.11. Inne dokumenty wymag ane przez Zamawiaiqceg..

B'7 '3. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumen-
tacyjnego nie bqdqgotowe do odbioru koncowego, komisfa ur porozumieniu
z wykonawcqwyznaczy ponowny termin odbioru koncowego iob6t.

B'7.4' Wszystkie zarz-qdzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupetniajqce bq-
dq zestawione wg wzoru ustalonego przezZamawiajqcego.

8.7.5. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupelniajqcych wyznaczy Ko-
misja.

B.B. Odbior pogwarancyjny (po okresie rgkojmi)
8.8.1. odbi6r pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t z:wiqzanych

z ujgciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniafyin w okre-
sie gwarancyjnym.

B.B'2' Odbi6r pogwarancyjny bgdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglqdnieniem zasad opisanych w punkcie ,,odbior ostateczny roboi,, i uwag
uzytkownika zebranych od daty koncowego odbioru osrareczrego.

9" Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszqcych

9.1. Roboty tymczasowe i towarzysz4ce nie sq rozliczane osobno, muszq sig zawiera6 w
catosciowej ofercie sktadanej na wykonanLe prac.



9'2. Podstawq roz|czenia bqdzie cena ryczaltowazacalosc prac.

1 0. Dokumenty odniesienia
dokumenty bgdqce podstawq do wykonania robot budowranych:

Rozporzqdzenie Ministra Inf rastruktu ry z dnia 12 kwietnia 2OOZ r. w sprawie warun-
k6w technicznych, 

lakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
PN-lEC 60364-5-56 Jnstalacje elektryczne w obiekiach budowlanyc,h - Dobor i mon-
taz wyposa2enia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa
PN-lEC 60364-4-4.3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanycrh - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa - ochrona przed prqdem przetqzeniowym
PN-lEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych _

ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Dobor Srodkow ochrorry w zaleznosci od
!flVryOw zewnqtrznych - Ochrona przeciwpozarowa
PN-lEC 60364-5- 537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlan'ych - Dobor i mon-
taz wyposa2enia e.lektrycznego - Apar atura rozdzielcza i sterownic zta - tJrzqdzenia doodlqczania izolacyjnego i tqczenia
PN-lEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla

rzed przepigciami - Ochrrcna przed prze_

w obiektach budowlanych - Ochrona dla
rzed obnizeniem naoiecia
w obiektach budowianych - Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa -odlqczenie izolacyjne i tqczenie
PN-lEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalante ogol-
nych charakterystyk
PN-lEC 60364-4-4.l lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanycl-r - Ochrona dla
zapewn ien ia bezpiecze 6stwa - och ron a przeciwporazen iowa
PN-lEC 60364-5-5l lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -postanowienia oqolne
PN-lEC-60364-4-4TStosowanie srodkow och16ny dla zapewnienia bezpieczenstwa -

!9slangwienia og6lne - srodki ochrony przed porazeniem prqdem etektrycznym
PN 90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub
cyf rami
PN-lEC 664-l Koordynacja izolacji urzqdzen elektrycznych w uktadach niskiego na-
pigcia - Zasady, wymagania i badania
PN-lEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanyclr - Dobor i mon-
taz wyposa2enia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza
PN-lEC 364-4-48l lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona za-
pewniajqca bezpieczerlstwo - Dobor Srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnglrznych - Wyb6r srodkow ochrony przeciwporazeniowej w zalr:znosci od wp.ty-
wow zewngtrznych
PN 92lE-08106 Sto_p_nie ochrony zapewniane przezobudowy (Kod tp) 1992
PN-lEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i mon-
taz wyposa2enia elektrycznego - Obciqzalnosc prqdowa dtugotrwaier przewod6w
PN-lEC 60364-7-706 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanyc;h - Wymagania
dotyczqce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Przestrzenie ogr"ni,rrone powierzch-
niami przewodzqcymi
PN-76/E-051 25 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - projektowanie 

i
budowa



PN-86/E-05003/01 -04 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych - Wymagania
og6lne
PN-86/E-05003/02 Ochrona odgromowa obiekt6w budowlanych - Ochrona podsta-
WOWA

PN-89/E-05003/03 ochrona odgromowa obiektow budowlanych - ochrona obostrzo-
na

tow budowlanych - (Jchrona specjalna
ow budowlanych - Zasady ogolne.

nochronnych
iektow budowlanych Czg6c 1-2: Zasady

ogolne Przewodnik B - projektowanie, monta2, konserwacja i sprawd zanie
urzqdzef p i o ru n och ro n nych
PE -92lE-01200 symbole graficzne stosowane w schematach.
PN-93/E- 05009/443 Instalacje erektryczne w obiektach budowtanych.
ochrona zapewniaiqca bezpieczenstwo. ochrona przed przepiqciami


