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Szczegółowy Zakres Robót Kontraktu 

 

I. Roboty budowlane 

 

1. Zasypki budynku do wymaganej rzędnej wykonane z gruntu rodzimego (z wykopów pod 

budynek), parametr zagęszczenia zgodnie z projektem 

2. Inwestor udostępni nieodpłatnie teren będący jego własnością a przewidziany pod przyszłe etapy 

realizacji Inwestycji w celu zorganizowania przez GW zaplecza socjalnego, biurowego i placu 

magazynowego, itp.  

3. Wykopy realizowane jako wykop szerokoprzestrzenny (w przypadku wystąpienia konieczności 

wykonania zabezpieczeń GW zrealizuje je w cenie ryczałtowej Umowy) . 

4. Część podziemna budynku – płyta i ściany zewnętrzne wykonane w technologii betonu 

wodoszczelnego bez izolacji powłokowych, TBW nie obejmuje swoim zakresem stropu nad 

garażem i częścią mieszkalną, Generalny Wykonawca wykona projekt technologiczny realizacji 

prac i przedstawi do akceptacji Zamawiającemu 

5. Izolacja cieplna ścian zewnętrznych poniżej poziomu terenu z styropianu wodoodpornego typu 

AQUASTYR 

6. Wykończenie powierzchni garaży z żywicy epoksydowej w systemie np. StoPox, Deckshield lub 

inny równoważny na ciągach jezdnych z posypką kwarcową, na miejscach postojowych bez 

zatapiania posypki kwarcowej, spadki docelowe ukształtowane na etapie wykonywania prac 

żelbetowych 

7. Docieplenie ścian garażu (klatka schodowa) z wełny  wraz z zatopieniem siatki i malowaniem, 

docieplenie stropu garażu – system garażowy, wełna fazowana wraz z natryskiem warstwy 

wykończeniowej 

8. Garaż – ściany poza ścianami docieplanymi niemalowane, nietynkowane, oznakowanie poziome – 

wyznaczenie i numeracja miejsc, oznakowanie pionowe – czarno żółte pasy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami 

9. Płytki gresowe na całym obiekcie: NOWA GALA S&P 30x30 cm lub inne równoważne, portal 

wind – NOWA GALA ZENITH Natural lub inne równoważne – portal wykonywany na poziomie 

0 i +1, cokoły z płytek ciętych (nie systemowe) 

10.  Lokale usługowe – nietynkowane, niemalowane 

11. Drzwi stalowe techniczne -  (bezklasowe jak i odporności ogniowej) wykonane jako płaszczowe, 

ościeżnica narożna, klamka z tworzywa, kolorystyka standardowa producentów, samozamykacz na 

drogach ewakuacyjnych np. Dierre, ASSA ABLOY, Jakra lub inne równoważne 

12. Zabudowa rowerowni typu lekkiego – rozwiązania systemowe np. Janus&Janus, GMS Nawojowa 

na pełną wysokość 

13. Roboty murowe wykonane z pustaków silikatowych: SILKA (E), SILIKAT (N – grupa silikaty), 

SILIKAT (Z – silikaty Żydkowice) lub innych równoważnych, zbrojenie elementów murowych 

zgodnie z wytycznymi producenta, połączenia z ścianami żelbetowymi poprzez systemowe łączniki 

lub wklejane pręty zbrojeniowe (rozmieszczenie i ilość zgodnie z wymogami producenta 

elementów ściennych) oraz pustaków betonowych typu Teknoamerblok (ściany nienośne bez 

zalewania elementów betonem) 

14. Mieszkania – tynk gipsowy kat. III; ościeża drzwi wewnątrzlokalowych nietynkowane, w 

łazienkach tynkowane tylko sufity, mieszkania niemalowane 

15. Zabudowy szachtów na klatkach schodowych w formie drzwi stalowych malowanych proszkowo, 

GW dostarczy klucze do szachtów w ilości odpowiadającej ilości mieszkań 

16. Mieszkania – bez dostawy i montażu parapetów wewnętrznych, bez dostawy i montażu drzwi 

wewnątrzlokalowych, bez izolacji szlamowych, bez docelowych okładzin ściennych i 

podłogowych, bez białego montażu sanitarnego 

17. Ściany i sufity komórek lokatorskich nietynkowane, malowane na kolor jasno szary 

18. Wszystkie elementy ślusarskie – balustrady wewnętrzne, zewnętrzne, konstrukcji wykonane na 

podstawie rysunków warsztatowych opracowanych przez Generalnego Wykonawcę i 

zaakceptowana przez inwestora – balustrady ze stali czarnej – wewnętrzne malowane, zewnętrzne 

– ocynkowane i malowane 

19. Elewacja w systemie BSO (miejscami z klejonymi płytkami Nowa Gala Zenith Natural 30x60 cm) 

tynk barwiony w masie, w strefie cokołowej tynk mozaikowy 
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20. Okna PCV w kolorze białym, montaż surowy: piana + kotwy (bez fartuchów EPDM) nawiewniki 

ciśnieniowe samoregulujące okienne np. Brokvent, Ventair, Aereco lub inne równoważne  

21. Daszki nad tarasami i balkonami kondygnacji +5 – żaluzje np. Hounter Douglas SL2 84R lub inne 

równoważne 

22. Ślusarka aluminiowa fasad, usługi drzwi wejściowych w systemie: Aluprof, Yawal lub innym 

równoważnym 

23. Żaluzje techniczne (wraz z podkonstrukcją i drzwiami) na dachu nad ostatnią kondygnacją 

wyłączone z zakresu, żaluzje pozostają w ścianie fasadowej  

24. Tarasy przewidziane do wykończenia płytami tarasowymi (WT1 i WT1a) wykończone płytami 

Dasag Novello 40x40 cm lub innymi równoważnymi 

25. Parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej 

26. Nawierzchnie utwardzone – chodniki, miejsca postojowe z kostki typu Holland, Behaton w kolorze 

szarym 

27. Skrzynki na listy wykonane ze stali czarnej malowanej proszkowo. 

28. Oznakowanie wewnętrzne: numeracja pięter z czarnej plexi o wys. 24 cm tabliczki techniczne  - 

oznaczenie pomieszczeń technicznych, komórek lokatorskich i pomieszczeń użytkowych  - 

tabliczka z szarego pcv na czarnym nadrukiem nazwy pomieszczenia 

29. Dach (WS3) – zmiana materiału termoizolacyjnego właściwego i spadków z Ravatherm 300 SL na 

styropian EPS100 (utrzymanie parametrów U) 

30. Tarasy WT2 i WT3 – zmiana materiału termoizolacyjnego z Ravatherm 300 SL na styropian 

EPS150 (utrzymanie parametrów U) 

31. Zakres prac Generalnego Wykonawcy nie obejmuje wykonania nawierzchni asfaltowej wraz z 

podbudowami nakładki na istniejącej jezdni  (zachodnia część budynku) z wyłączeniem szkód 

powstałych z winy GW 

32. Odwodnienie logii poprzez wgłębienia/obniżenia liniowe do wpustów kanalizacji deszczowej (nie 

odwodnienia liniowe) 

33. Dźwigi osobowe o udźwigu 1000 kg, napęd elektryczny np. KONE, OTIS, Schindler lub inne 

równoważne, podłoga z płytek gresowych NOWA GALA S&P 

 

Dotyczy wszystkich branż: Ilekroć w dokumentacji lub w niniejszych standardach przytaczana jest nazwa 

własna producenta, typ, rodzaj materiału rozumieć należy, iż wskazuje on jakie wymagania należy spełnić dla 

wykonania w sposób poprawny i zgodny z dokumentacją danego elementu prac. Wybór spośród dopuszczonych 

rozwiązań należy do Generalnego Wykonawcy pod warunkiem akceptacji Inwestora. 

 

 

II. Roboty branży sanitarnej 

 

1. Po stronie Inwestora leży wykonanie kompletnej sieci oraz przyłącza ciepłowniczego do węzła cieplnego- 

etap II (wieża B), a w szczególności wykonanie instalacji ciepłowniczej zasilającej węzeł cieplny etapu II i III. 

Zasilanie wody, instalacji hydrantowej oraz odprowadzenie kanalizacji sanitarnej, deszczowej i technologicznej 

wpięte do instalacji wykonanych w I etapie inwestycji (instalacje w pierwszym etapie zakończone przy granicy 

etapu 1 i 2 tj. osi budynku nr 9 i 10). Zakres robót nie obejmuje sieci i przyłączy wod-kan i ciepłowniczych do 

budynku.  

 

2. Ewentualne przełożenie sieci hydrantowej biegnącej wzdłuż budynku od strony Płn.-zach. Przy osi A 

budynku o około max 1m. Długość przekładki na odcinku max. 50 mb, rura PE o max. średnicy160 mm. 

Wszelkie kwestie formalno-prawne (uzgodnienia, zgody i odbiory z gestorami sieci, dokumentacja techniczne 

oraz pozwolenia w rozumieniu prawa budowlanego) po stronie Inwestora.  

 

3. Instalacja wodociągowa: 

 piony i poziomy instalacji wodociągowej wykonane z rur stalowych lub PP w izolacji zgodnie WT 

(warunkami Technicznymi) 

 rozprowadzenie instalacji do mieszkań w systemie trójnikowym z rur PE-RT/AL/PE-RT w izolacji termicznej 

gr. 6mm w warstwach posadzki, 

 wodomierze bez możliwości zdalnego odczytu, 
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 instalacja wody zimnej prowadzona w garażu zabezpieczona kablami grzewczymi w izolacji, 

 instalacja wodociągowa bez armatury czerpalnej w mieszkaniach (baterie, zawory czerpalne itp.). 

 

4. Instalacja hydrantowa: 

 instalacja wykonana z rur stalowych ocynkowanych, 

 instalacja hydrantowa prowadzona w garażu zabezpieczona kablami grzewczymi w izolacji, 

 hydranty w garażu oraz każdym lokalu usługowym po jednej sztuce, na klatkach schodowych zawory ZH52, 

 instalacja spięta tymczasowo w pierścień. 

 

5. Instalacja kanalizacji sanitarnej: 

 poziomy kanalizacyjne z rur PCV, 

 piony kanalizacyjne z rur PCV lub PP-HT, 

 podejścia do przyborów sanitarnych z PP-HT, 

 instalacja kanalizacyjna bez przyborów sanitarnych w mieszkaniach (umywalki, syfony, miski ustępowe, 

stelaże podtynkowe itp.), 

 poza zakresem instalacja odprowadzenia skroplin z urządzeń klimatyzacyjnych. 

 

6. Instalacja kanalizacji technologicznej: 

 poziomy kanalizacyjne z rur PP lub PCV. 

 

7. Instalacja kanalizacji podposadzkowej w garażu: 

 przewody kanalizacji podposadzkowej z rur HDPE, 

 w miejscu przerw dylatacyjnych instalacja podposadzkowa izolowana matami (izolacja wyłącznie w miejscu 

dylatacji), 

 odwodnienie liniowe w garażu z rusztem kl.C250. 

 

8. Instalacja kanalizacji deszczowej: 

 poziomy i piony kanalizacji deszczowej z rur HDPE, 

 piony kanalizacji deszczowej prowadzone wewnątrz budynku oraz przewody prowadzone na dachu i 

loggiach/balkonach izolowane wełna mineralną gr. 5 cm, 

 zgodnie z podpowiedziami udzielonymi przez Inwestora odwodnienie loggi/balkonów za pomocą 

podgrzewanych wpustów, a nie odwodnienia liniowego, 

 odwodnienie dachu za pomocą podgrzewanego wpustu dachowego, 

 

9. Instalacja c.o.: 

- początek instalacji C.O. w węźle cieplnym, zakończenie instalacji na grzejnikach 

 piony i poziomy instalacji c.o. wykonane z rur stalowych czarnych, 

 rozprowadzenie instalacji c.o. do mieszkań w systemie trójnikowym z rur PE-RT/AL/PE-RT w izolacji 

termicznej w warstwach posadzki, 

 grzejniki stalowe płytowe kompaktowe w wbudowaną wkładką zaworową z podłączeniem dolnym-bocznym, 

 grzejniki łazienkowe drabinkowe z zaworem termostatycznym na zasilaniu i odcinającym na powrocie, 

 brak ogrzewania podłogowego, 

 ciepłomierze kompaktowe. 

 

10. Instalacja ciepła technologicznego: 

- instalacja C.T. pomiędzy węzłem cieplnym a pomieszczeniami usług (zasilanie central wentylacyjnych) 

 piony i poziomy instalacji c.o. wykonane z rur stalowych czarnych, 

 

11. Węzeł cieplny: 

 wykonanie oraz uzgodnienie z gestorem sieci ciepłowniczej projektu węzła c.o. zgodnie z parametrami 

(zapotrzebowaniem na ciepło) podanymi w opisie technicznym – Instalacje grzewcze, 

 dostawa oraz montaż węzła cieplnego, 

 przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego zabezpieczyć odpowiednio przejściami p.poż,  

 

12. Instalacja wentylacji: 
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 Możliwość zamiany klasy wentylatorów oddymiających z F600 na niższą np. F400 jeżeli z analizy 

obliczeniowej temperatury dymu (analiza CFD) wynika taka możliwość . Możliwość zmiany producenta 

wentylatorów oddymiających wraz automatyką (szafy sterownicze). 

 instalacja oddymiająca wykonana z kanałów jednostrefowych klasy E600 120 (ho)  S1500 single np. kanały 

typu PD prod. Frapol lub równoważne, 

 wentylacja mieszkań w oparciu o wentylatory indywidualne w obudowie p.poż. EI90 firmy Maico lub 

równoważne, 

 Wentylatory wentylacji mieszkań w łazienkach działają stale na I biegu, bieg II włączany przez użytkownika 

włącznikiem światła; wentylatory wentylacji kuchni i garderób działają na biegu docelowym z możliwością 

wyłączenia wyłącznikiem schodowym (brak możliwości zmiany biegów)  

 podłączenie okapów kuchennych przez klapę zwrotną DN125 i odcinającą klapą p.poż.  

 izolacja ognioodporna kanałów typu Conlit Plus 120 

 wykończenie kominów zgodnie z branżą budowlaną 

 elementy regulacyjne instalacji ujęte w zakresie jaki został przedstawiony w projekcie 

 kanały prowadzone wewnątrz budynku zaizolowane wełną gr. 20mm 

 kanały wentylacyjne prowadzone na zewnątrz zaizolowane wełną gr. 50mm dodatkowo zabezpieczone 

płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej, 

 możliwość zamiany materiałów/urządzeń na równoważne w stosunku do dokumentacji projektowej. 

 

ZAKRES INSTALACJI SANITARNYCH W USŁUGACH: 

1. Instalacja wodociągowa: 

 Zakres robót nie obejmuje dostawy oraz montażu podgrzewaczy wody oraz urządzeń sanitarnych (baterie, 

zlewy, umywalki, miski ustępowe itp.), 

2. Instalacja hydrantowa: 

- hydranty HP25 w każdym lokalu usługowym po jednej sztuce. 

3. Kanalizacja sanitarna: 

- Wykonanie podejść pod urządzenia sanitarne,  

- dostawa oraz montaż rozdrabniaczy SOLOLIF. 

 

4. Instalacja C.O.: 

- piony i poziomy instalacji c.o. wykonane z rur stalowych czarnych, 

 rozprowadzenie instalacji c.o. do mieszkań w systemie trójnikowym z rur PE-RT/AL/PE-RT w izolacji 

termicznej w warstwach posadzki, 

 grzejniki stalowe płytowe kompaktowe w wbudowaną wkładką zaworową z podłączeniem dolnym-bocznym, 

- ciepłomierze kompaktowe. 

5. Instalacja C.T.: 

 zakres robót nie obejmuje dostawy oraz montażu nagrzewnic wodnych oraz aparatów grzewczo-

wentylacyjnych wraz z układami automatycznej regulacji – w zakresie przyszłych najemców/właścicieli 

lokali usługowych. 

6. Wentylacja i klimatyzacja: 

 zakres robót nie obejmuje dostawy i montażu urządzeń (kurtyn powietrznych, wentylatorów, central, 

klimatyzatorów, itp.), 

 w zakresie instalacji wentylacji usług jest wykonanie wyłącznie systemów WU5b, WUSUBC, WUB zgodnie 

z zestawieniem materiałów do dokumentacji projektowej (rozprowadzenie instalacji wewnątrz lokalu po 

stronie najemcy), 

 zakres robót nie obejmuje klimatyzacji i odprowadzenia skroplin 

 

III. Roboty branży instalacji elektrycznych 

1. Oferta nie obejmuje wykonania oświetlenia zewnętrznego w postaci słupów i słupków oświetleniowych 

– brak dokumentacji. 

2. Oferta nie obejmuje wykonania przyłącza i kanalizacji teletechnicznej – brak dokumentacji. 

3. Oferta nie obejmuje przebudowy ewentualnych kolizji z sieciami elektroenergetycznymi i 

teletechnicznymi. 

4. Instalacja elektryczna w mieszkaniach wykonana metodą wtynkową, bez bruzdowania. 

5. Osprzęt w mieszkaniach Simon 10, Viko Karee lub równoważny. 
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6. Oprawy oświetleniowe Spectra, Plexiform, Luxiona, Kanlux, Lena Lighting, AWEX, TM Technologie 

lub równoważne. 

7. Oprawy awaryjne i ewakuacyjne z podtrzymaniem 1h. 

8. Czujniki ruchu Kanlux, Orno lub równoważne. 

9. Rozdzielnie i ich wyposażenie Schrack, Hager, Kanlux, Eaton, Legrand lub równoważne. 

10. Teletechniczna tablica mieszkaniowa wykonana, jako MSF-U-14M (358x329x94mm) lub równoważna. 

11. WLZ zgodnie ze schematami rozdzielni elektrycznych. Rozdzielnia RPOŻ1 (bud B) zasilana z RPOŻ 

(bud A) kablem N(H)XH 5x95. Zasilanie rozdzielni RMB ze złącza kablowego „ZK3” zgodnie z rzutem 

garażu „-1”. 

12. W zakresie znajduje się systemu detekcji gazów składającego się z 20 czujników CO, 20 czujników 

LPG oraz 6 tablic ostrzegawczych. System podzielony na 3 strefy, garaż na poziomie -1,0 i 1.  

13. W zakresie znajduje się wykonanie instalacji CCTV na urządzeniach HikVision Turbo HD lub 

równoważnych, składającej się z 6 kamer i rejestratora z dyskiem 4TB. 

14. W zakresie nie znajduje się wykonanie tras kablowych w budynku A. 

15. W zakresie nie znajduje się wykonanie rozdzielni z pierwszego etapu RPOŻ i RU (budynku A). 

Założono, że są przygotowane do podłączenia przewodów zasilających instalacje budynku B i oferta 

zawiera jedynie doprowadzenie oraz podłączenie przewodów do istniejących rozdzielni. 

16. Instalacja domofonowa Fermax lub równoważna w systemie audio, bez możliwości rozbudowy do 

wideo. 

17. W zakresie instalacji elektrycznych usług zawiera się jedynie doprowadzenie WLZ i zakończenie 

tablicą natynkową 1x12 z rozłącznikiem oraz doprowadzenie mediów zakończonych w tablicy 

teletechnicznej. W zakresie nie zawiera się wykonanie instalacji oraz dostawa i montaż opraw 

oświetleniowych i osprzętu. 

18. Zakres nie zawiera wykonania układu SZR. 

19. W zakresie jest wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej zgodnie z PW. Sterowanie klapami 

oddymiającymi w szybach windowych poprzez centrale oddymiającą dla klatki schodowej. Sterowanie 

wszystkimi klapami równolegle. W szybach windowych po jednej optycznej czujce dymu. 

 

 

 

 

 

Zakres Przedmiotu Umowy obejmuje wykonanie wszystkich prac zawartych w Projekcie koniecznych i 

niezbędnych do przekazania Inwestorowi w pełni funkcjonalnego i oddanego do użytkowania Obiektu oraz 

wykonanie takich prac, które nie są opisane ale wynikają z doświadczeń Generalnego Wykonawcy jako 

konieczne do realizacji zakresu Umowy a także prac związanych bezpośrednio lub pośrednio z Umową a 

wynikających z polskich przepisów i norm ( np. BHP, p.poż, lokalnych przepisów etc) uwzględniając ustalenia 

pomiędzy Stronami spisane w załączniku nr C1 do Umowy. 

 

1. Czynności organizacyjno – przygotowawcze 

 

1. Generalny Wykonawca potwierdzi, że zapoznał się z Projektem, dokumentacją geotechniczno-

geologiczną, terenem i jego uzbrojeniem oraz wszystkimi istniejącymi warunkami i nie ma uwag 

i zastrzeżeń uniemożliwiających poprawne wykonanie umownego zakresu robót. 

2. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na terenie placu budowy Generalny Wykonawca jest 

zobowiązany poinformować wszystkich Zarządców sieci podziemnych o ile wymagają tego wydane 

odrębne Decyzje o rozpoczęciu przez niego robót na tym terenu budowy oraz upewnić się co do 

przebiegu wszelkich kabli elektrycznych, telefonicznych, gazociągów, wodociągów i kanalizacji lub 

innych sieci, które mogą znajdować się pod, nad lub w otoczeniu terenu placu budowy zgodnie z 

przekazaną przez Inwestora mapą  ZUD oraz dostępną dokumentacją. 

3. Generalny Wykonawca jest zobowiązany podjąć wszelkie niezbędne działania w celu zabezpieczenia 

i utrzymania jakichkolwiek istniejących i ujętych w przekazanej dokumentacji wymienionej w 

załączniku C do Umowy przewodów rur , kanalizacji, kabli, itp. zarówno nad, jak i pod ziemią w 

trakcie robót, tak aby spełnić wymagania przepisów, lokalnych władz, Inwestora, a także usunąć 

wszelkie szkody i/lub pokryć ich koszty lub opłaty związane z odnośnymi instalacjami. Generalny 

Wykonawca jest zobowiązany poinformować Inwestora, odnośne władze i gestorów sieci o wystąpieniu 

jakiejkolwiek szkody lub awarii natychmiast po jej wystąpieniu w odniesieniu do wspomnianych 

instalacji, kabli, itp. 

4. Wszelkie prace, działania mogące wpłynąć na stan istniejących instalacji, przewodów, kanalizacji, kabli 

elektrycznych, telefonicznych, gazociągów, wodociągów, itp. zarówno na placu budowy, jak 
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i w sąsiedztwie muszą być prowadzone po wcześniejszym ich uzgodnieniu z Inwestorem oraz 

lokalnymi władzami, gestorami sieci i właścicielami sąsiadujących posesji, jeśli to jest konieczne. 

5. Opracowanie szczegółowego harmonogramu wykonywania robót zgodnie z ogólnymi wytycznymi 

Inwestora. W terminie 30 dni po podpisaniu Umowy Generalny Wykonawca dostarczy 

uszczegółowiony harmonogram wykonywanych wszystkich prac z rozbiciem na okresy 2-tygodniowe, 

o ile nie dostarczył go wcześniej. Harmonogram będzie aktualizowany, jeżeli wystąpi taka konieczność 

6. Opracowanie i dostarczenie do Inwestora projektu technologii i organizacji wykonania Robot 

z uwzględnieniem bezpieczeństwa pracy = Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) 

zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 120 poz. 1125 i 1126 z dn. 23.06.2003 

Integralną częścią tego planu powinno być Szczegółowe Oszacowanie Ryzyka wykonywanych robót 

wraz ze wskazaniem metod skutecznego minimalizowania ryzyk budowlanych. Opracowanie takie 

będzie podlegać ocenie i zatwierdzeniu przez Inwestora. Opracowanie szczegółowych metod, 

technologii i sposobów wykonywania robót / Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót / dla 

proponowanych rozwiązań podlegać będzie zatwierdzeniu Inwestora i stanowić będzie warunek 

przystąpienia do Robót – Generalny Wykonawca jest zobowiązany uaktualniać i uszczegółowiać w/w 

rozwiązania w miarę potrzeby w trakcie wykonywania wszystkich prac. Generalny Wykonawca 

zobowiązany jest do wykonywanie na terenie budowy postanowień zawartych w w/w planie oraz 

przestrzegania Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót. 

7. Przed rozpoczęciem poszczególnych prac montażowych Generalny Wykonawca przygotuje i przedłoży 

do zatwierdzenia przez Inwestora / Zespół Projektowy niżej wymienione dokumenty budowy. 

a. karty materiałowe wszystkich materiałów, maszyn i urządzeń przewidzianych do 

zamontowania w ramach kontraktu na budowie, (karty materiałowe muszą zawierać dane 

techniczne producenta, certyfikaty, deklaracje zgodności i aprobaty techniczne oraz instrukcje 

montażu); 

b. dokumentację warsztatową, wykonywanych robót w tym instalacji oraz proponowanych 

zmian; 

8. 60 dni przed rozpoczęciem odbiorów, Generalny Wykonawca przedstawi szczegółowy plan testów 

i rozruchów poszczególnych instalacji z wzorami list sprawdzania instalacji oraz skład zespołów 

rozruchowych do akceptacji przez Inwestora. Zespoły rozruchowe składać się muszą z osób 

posiadających doświadczenie w regulacjach oraz uruchomieniach podobnych instalacji i niezbędne 

uprawnienia do wykonywania pomiarów. Zespoły te wyposażone będą w profesjonalne przyrządy 

pomiarowe posiadające aktualne certyfikaty i legalizacje. 

9. Generalny Wykonawca opracuje Plan Kontroli Jakości w terminie 21 dni po podpisaniu Umowy 

i uzyska zatwierdzenie tego dokumentu przez Inwestora. Główny Wykonawca zapewni właściwy 

nadzór jakościowy nad swoimi pracami. 

10. Kierownik Budowy Generalnego Wykonawcy jest odpowiedzialny za całą Budowę w tym za prace 

wykonywane w obszarach na terenie zajętym pod drogi itp. 

11. Generalny Wykonawca wykona wszelkie zabezpieczenia i czynności BHP 

12. Przeprowadzenie szkoleń BHP i ppoż. oraz przeszkoleń stanowiskowych na terenie budowy dla 

wszystkich pracowników z uwzględnieniem przyjętych sposobów, technologii i metod wykonywania 

robót – na życzenie Inwestora umożliwienie mu udziału w takich szkoleniach. 

13. Zatrudnienie w firmie w niezbędnym dla prawidłowego nadzorowania wymiarze czasu pracy 

kompetentnego inspektora BHP/koordynatora BHP odpowiedzialnego za przestrzeganie 

obowiązujących na budowie zasad i przepisów BHP.  

14. Przygotowanie Projektu Organizacji Terenu Budowy oraz przedłożenie go do akceptacji Inwestora. 

Aktualizacja w/w planu w czasie postępu robót. Zorganizowanie niezbędnego zaplecza socjalno-

bytowego, technicznego i biurowego dla wszystkich pracowników Generalny Wykonawcy i jego 

podwykonawców, zgodnie z obowiązującymi przepisami ppoż. PIP i Sanepid . 

15. Generalny Wykonawca zapewni kompleksową konserwację i eksploatację zaplecza budowy  na okres 

trwania czasu Umowy.  

16. Generalny Wykonawca jest zobowiązany do montowania we wskazanych miejscach nie wielkich 

banerów reklamowych Inwestora, o ile ich montaż okaże się możliwy. Banery dostarcza Inwestor. 

Generalny Wykonawca może montować własne banery reklamowe po uzyskaniu zgody Inwestora . 

17. Ustawienie toalet przenośnych (w niezbędnej ilości) lub kontenera socjalnego oraz na bieżąco 

utrzymywanie ich w czystości. 

18. Generalny Wykonawca będzie usuwał na bieżąco odpady i dbał o porządek na całym placu budowy. 

Dostarczy niezbędną ilość kontenerów / skipów na śmieci i odpady – zapewni regularne ich opróżnianie 

i wywożenie śmieci i odpadów. 

19. Zapewnienie całkowitej obsługi geodezyjnej (w tym przejęcie punktów osnowy geodezyjnej i punktów 

wysokościowych ) wraz z opracowaniem końcowej dokumentacji geodezyjnej ( w tym inwentaryzacji 
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wszelkich obiektów, budowli i urządzeń na jednej mapie zasadniczej) dla Miejskiego Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie. Zakres prac nie obejmuje wykonania 

geodezyjnego pomiaru - powykonawczej inwentaryzacji lokali i usług. 

20. Założenie reperów  w niezbędnej ilości i prowadzenie monitoringu osiadań konstrukcji . 

Rozmieszczenie reperów należy uzgodnić z projektantem konstrukcji. Częstotliwość i okres badania 

osiadań określi projektant konstrukcji. Repery też musza być założone na budynku pierwszego etapu. 

21. Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego i Ewakuacji Budowy wraz z jej aktualizacją 

w miarę postępu robót oraz wyposażenie miejsc pracy i zaplecza Głównego Wykonawcy w sprzęt 

według zatwierdzonej Instrukcji. Generalny Wykonawca zapewni dozór i konserwację sprzętu ppoż. 

przez czas trwania Umowy. 

22. Wyposażyć pracowników w ubrania robocze z logo firmy, kamizelki, kaski, szelki BHP buty BHP; dla 

gości przewidzieć wystarczającą ilość kamizelek, kasków BHP- 10 kpl. 

23. Wyposażenie miejsc pracy w apteczki BHP. 

24. Wykonanie koniecznych tymczasowych zabezpieczeń wykopów, przed skutkami warunków 

atmosferycznych. 

25. Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za wprowadzenie zakazu rozpalania ognisk na terenie 

placu budowy. 

26. Odpowiedzialność za wezwanie Straży Pożarnej w wypadku wybuchu pożaru spoczywa na Głównym 

Wykonawcy. Główny Wykonawca zobowiązany jest umieścić widoczne tablice zawierające 

odpowiednie instrukcje szczegółowe. 

27. Generalny Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy przed gryzoniami. 

28. Główny Wykonawca zapewnieni ochronę swojego mienia w tym swoich podwykonawców (nie 

fizyczna). 

29. Generalny Wykonawca nie dopuści do wejścia ani do przebywania na terenie budowy żadnych osób 

będących jego pracownikami bądź pracownikami jego podwykonawców, a znajdujących się pod 

wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków niedozwolonych i odurzających. Alkohol 

w jakiejkolwiek postaci jest surowo zabroniony na terenie budowy, niezależnie czy jest spożywany czy 

nie. 

30. Generalny Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zezwolenie od Inwestora na przechowywanie paliw i 

przestrzegać wszelkich środków bezpieczeństwa podczas używania benzyny, ropy, acetylenu, propanu, 

butanu i podobnych gazów. 

31. Usunięcie w sposób legalny poza teren budowy wszelkich odpadów produkcyjnych i bytowych zgodnie 

z Ustawą o Odpadach. Główny Wykonawca na życzenie Inwestora przekaże dokumenty potwierdzające 

legalność pozbycia się materiałów jak wyżej. 

32. Generalny Wykonawca odpowiedzialny jest za porządek na terenie całego placu budowy, na obszarach 

przyległych do terenu budowy ( zgodnie z przepisami) oraz za końcowe sprzątnie po zakończeniu prac. 

Sprzątanie w/w terenów odbywać się będzie min. 1 raz w tygodniu. 

33. Generalny Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania dziennych raportów, w których to ujęte 

zostaną następujące informacje: ilośc ludzi na budowie, zestawienie budowlanego sprzętu/maszyn 

pracującego na placu budowy oraz zestawienie prac jakie są realizowane. 

34. Rusztowania typu „warszawskiego ‘’oraz inne niekompletne nie są dopuszczone do wprowadzenia na 

teren budowy. Używane rusztowania muszą być zgodne z systemem producenta według DTR i muszą 

podlegać każdorazowym odbiorom przez służby BHP Głównego Wykonawcy. Główny Wykonawca 

wyznaczy spośród swoich pracowników osobę odpowiedzialną za rusztowania. Każde rusztowanie 

musi być wyposażone w system oznaczeń informujący o max dopuszczalnym obciążeniu, statusie 

(gotowe do pracy /w trakcie montażu / zakaz wejścia, danymi osoby dopuszczającej rusztowania do 

użytku wraz z numerem telefonu itp.). 

35. Generalny Wykonawca zapewni tymczasowe oświetlenie oraz punkty poboru energii elektrycznej 

i wody (wraz z niezbędną instalacją) na terenie budowy dla wszystkich wykonawców. (pobór energii - 

RB; pobór wody w miejscach uzgodnionych z Inwestorem) Podwykonawca Zamawiającego zapewni 

we własnym zakresie opomiarowanie dla zużytych mediów i uzgodni z Generalnym Wykonawcą opłaty 

za zużytą energię. 

36. Generalny Wykonawca będzie używał do wykonywania robót urządzeń i elektronarzędzi 

dopuszczonych do stosowania. Przed przystąpieniem do pracy przedstawi Inwestorowi dopuszczenia 

UDT dla dźwigów i innych urządzeń podnoszących. 

37. Generalny Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty przy zapewnieniu zminimalizowania 

poziomu hałasu i wynikających z tego faktu niedogodności dla użytkowników sąsiadujących działki 

poprzez użycie odpowiedniego sprzętu i dobór takich metod wykonawstwa, które pozwolą zredukować 

poziom hałasu. Zapis nie dotyczy prac, których specyfika wykonania zgodnie z projektem wymaga 
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użycia danej technologii prac, która wyklucza możliwość realizacji nie powodującej niedogodności dla 

mieszkańców (np. zatarcie płyty garażu, zatarcie płyt stropowych, itp.) 

38. Generalny Wykonawca dołoży wszelkich starań aby minimalizować skutki prowadzenia robót w 

bliskości istniejącego budynku mieszkalnego zrealizowanego podczas 1 etapu inwestycji.  

39. Generalny Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie konieczne zezwolenia na dojazd na teren 

budowy, na przejazd i kierowanie (operowanie) maszynami, w tym te związane z dźwigami, których 

ramiona poruszają się w przestrzeni powietrznej nad sąsiadującymi nieruchomościami. Generalny 

Wykonawca będzie utrzymywał drogi dojazdowe do terenu budowy w należytej czystości, przejezdne.. 

40. Wykonanie utwardzenia terenu budowy i zaplecza budowy – zabezpieczenie przed powstawaniem błota 

na ciągach komunikacyjnych i pieszych. Generalny Wykonawca wykona drogi tymczasowe z płyt 

betonowych typu MON lub w inny sposób uzgodniony z Inwestorem. Rzut dróg tymczasowych oraz 

ich szerokość – wg planu zagospodarowania placu budowy zatwierdzonego przez Inwestora. 

41. Wykonanie wydzielenia ciągów komunikacyjnych i pieszych na terenie całego terenu budowy w tym 

zaplecza i wokół budynku, w sposób skuteczny, uzgodniony z Inwestorem (np. wygrodzenie taśmą 

BHP, oznakowanie pionowe i poziome) – wg planu. W miarę potrzeb konserwacja i modyfikowanie 

układu w/w odgrodzeń w zależności od wymagań etapu robót. Wykonanie przejścia (utwardzone, 

suche, bez zalegania błota, wody i śniegu) dla gości od bramy wejściowej do zaplecza Inwestora. 

42. Generalny Wykonawcy zabezpieczy tymczasowym daszkiem ochronnym, zgodnym z wymaganiami 

przepisów szczegółowych BHP, przejścia dla pieszych lub ulice w związku z wykonywanymi 

w sąsiedztwie robotami budowlanymi. 

43. Usuwanie/ pompowanie wód opadowych z terenu budowy w razie potrzeby osuszanie miejsc po 

zastoinach wodnych w celu umożliwienia prowadzenia robót budowlanych. Koszty w/w czynności 

uwzględni Generalny Wykonawca w swojej cenie oferty.  

44. W przypadku wystąpienia opadów śniegu Generalny Wykonawca odśnieży teren budowy (drogi 

komunikacyjne, place składowe oraz przejścia dla pieszych wraz z dojściem i dojazdem do biura 

Inwestora) oraz najbliższego terenu po zewnętrznej stronie ogrodzenia. Drogi i ścieżki komunikacyjne 

oraz całe powierzchnie stropów będą przez Generalny Wykonawcę utrzymywane w stanie wolnym od 

śniegu, oblodzenia i oszronienia. 

45. Demontaż i wywiezienie z terenu budowy wszystkich elementów zagospodarowania terenu budowy 

dostarczonych przez Generalnego Wykonawcę - wg wskazań i w terminie uzgodnionym z Inwestorem 

(po zakończeniu wykonywania Przedmiotu Umowy). 

46. Generalny Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą użyte do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami opakowaniami fabrycznymi (np.ofoliowane, 

zaślepione itp), zachowały swoją jakość i były dostępne do kontroli przez Inwestora. 

47. Generalny Wykonawca zapewni, aby wszystkie zamontowane urządzenia i materiały były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i były dostępne do kontroli przez 

Inspektora Nadzoru do czasu przekazania obiektu do użytkowania. W przypadku stwierdzenia 

uszkodzenia, utraty funkcjonalności lub jakości jakiegokolwiek elementu, systemu, urządzenia lub 

materiału na budowie, Generalny Wykonawca na własny koszt wymieni w/w elementy budowy 

w terminie uzgodnionym z Inwestorem 

48. Generalny Wykonawca wykona zgodnie z projektem podwieszenia i konstrukcje niesystemowe 

niezbędne do zawieszenia oraz podparcia instalacji lub urządzeń po zatwierdzeniu rysunków 

warsztatowych przez Zespół Projektowy. Rysunki takie i opracowania przygotowane zostaną tylko dla 

elementów dla których brak jest rozwiązań ujętych w projekcie oraz tylko w takim przypadku gdy 

dokumentacja taka okaże się niezbędna do wykonania w celu zapewnienia prawidłowej realizacji prac. 

Zapewni także ciągłą izolację termiczną lub / i p.poż. w miejscach uchwytów i zawiesi. 

49. Zapewnienie obsługi i konserwacji instalacji i urządzeń dostarczonych i /lub wykorzystywanych na 

terenie budowy poprzez uprawnionych operatorów, mechaników, hydraulików i elektryków. 

50. Generalny Wykonawca zapewni utrzymanie porządku na budowie oraz sprawnych i zgodnych z 

wymaganiami zabezpieczeń BHP. Jeżeli po pisemnym wezwaniu Inwestora nie będą usunięte wskazane 

uchybienia, Inwestor może każdorazowo naliczyć karę w wysokości 500 PLN lub w przypadku gdy 

mimo wyznaczenia dodatkowego 7 dniowego terminu uchybienia nie zostaną usunięte zlecić 

wykonanie tych prac firmie zewnętrznej a koszty wynikłe z tego zadania naliczyć Generalnemu 

Wykonawcy. 

51. Generalny Wykonawca zapewni utrzymanie w czystości drogi dojazdowej do budowy Inwestor ma 

prawo do naliczania kar Generalnemu Wykonawcy za nieprzestrzeganie przepisów BHP, maksymalna 

jednorazowa kara za nie przestrzeganie BHP na budowie to 500 PLN. 

52. Generalny Wykonawca wykona tymczasowe przyłącza z punktu przyłączeniowego wskazanego przez 

Inwestora na terenie budowy. 

53. Koszty eksploatacji przyłączy tymczasowych zostaną pokryte przez Generalnego Wykonawcę. 
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54. Generalny Wykonawca zmontuje i zdemontuje tymczasową instalację wod-kan i elektryczną na terenie 

budowy zgodnie z aktualizowanym projektem organizacji terenu budowy ze szczególnym 

uwzględnieniem zaplecza budowy. 

55. W przypadku potrzeby większej ilości przyłączy tymczasowych wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, 

kanalizacji deszczowej, podejść do dodatkowych myjek oraz przyłączy elektrycznych, Generalny 

Wykonawca uzyska wszystkie konieczne dokumenty, wykona niezbędne projekty wraz z koniecznymi 

akceptacjami, wykona montaż dodatkowych tymczasowych przyłączy wraz z ich demontażem. 

Wszystkie koszty związane z wykonaniem, demontażem i eksploatacją dodatkowych przyłąc 

tymczasowych będą zawarte w cenie ofertowej Generalnego Wykonawcy. 

56. Generalny Wykonawca zapewnia i rozprowadza po całym terenie budowy ZK ( złącza kablowe) oraz 

rozdzielnice RB o IP44 o klasie ochronności II przeznaczonych do zasilania placu budowy oraz innych 

odbiorców okresowo korzystających z energii elektrycznej podczas trwania budowy. Obwody 

odbiorcze zabezpieczone są wyłącznikami różnicowoprądowymi o prądzie zadziałania 0,03A oraz 

wyłącznikami nadprądowymi. Zapewniają one skuteczna ochronę przed porażeniem prądem 

elektrycznym. Rozdzielnice RB muszą być zamknięte, gdzie dostęp i obsługa będzie mogła być 

wykonywana wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie i aktualne uprawnienia do obsługi tych 

urządzeń. 

57. Generalny Wykonawca wykona wszelkie otwory we wszystkich ścianach i stropach metodą wiercenia 

(nie kucia), które są pokazane w dokumentacji projektowej wymienionej w Załączniku C do Umowy, 

ale nie zostały wykonane w odpowiednim czasie oraz te które nie są pokazane lub wymienione 

w dokumentacji projektowej, o ile ich średnica nie przekroczy 100 mm, a które są niezbędne dla 

realizacji projektu i spełnienia jego funkcji założonych przez Inwestora oraz zapewnienia wymogów 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Wypełnienie w/w otworów ( z uwzględnieniem wymagań p.poż) leży 

w zakresie prac Generalnego Wykonawcy. 

58. Generalny Wykonawca zapewni utrzymywanie szczelności ogrodzenia  

 

i. naprawa i ponowne ustawienie ogrodzenia po uszkodzeniach (wiatr, uszkodzenia 

. mechaniczne), dbanie o jego czystość. 

59. Generalny Wykonawca przygotuje, dokona oraz uzyska konieczne opinie, pomiary, raporty lub 

aprobaty dla wszelkich urządzeń lub systemów które tego wymagają zgodnie z dokumentacją 

projektową, normami lub przepisami. 

60. Generalny Wykonawca uwzględni w kosztach pracę w co najmniej 16-sto godzinnym dniu pracy (2 

zmiany po 8 godzin) i/lub pracę w dni ustawowo wolne w przypadku opóźnień w realizacji 

zatwierdzonego harmonogramu prac. 

61. Generalny Wykonawca zabezpieczy budynek przed wpływem warunków atmosferycznych w celu 

wykonywania prac zgodnie z ich technologiami a szczególnie zamknie elewacje. Uszczelni wszystkie 

nie zamknięte otwory w dachu i elewacji. Wykona ogrzewanie tymczasowe o ile będzie to niezbędne 

dla prowadzonych robót. 

62. Generalny Wykonawca zapewni niezbędną temperaturę wewnątrz realizowanych obiektów (ogrzewanie 

tymczasowe) w okresach jesienno-zimowo-wiosennych umożliwiającą prowadzenie prac zgodnie 

z zatwierdzonym harmonogramem. Do ogrzewania tymczasowego istnieje możliwość wykorzystania 

części instalacji docelowej, za wiedzą Inwestora, przy założeniu że Generalny Wykonawca poniesie 

wszelkie koszty z ewentualną wymianą w/w instalacji lub jej elementów które zostaną zniszczone, lub 

uszkodzone. Instalacja musi być sprawna, sprawdzona i przepłukana a jej wszystkie elementy w 

momencie przekazywania do Inwestora uważane jako nowe. Użytkowanie części instalacji docelowej 

do celów ogrzewania tymczasowego ma być traktowane jako własna instalacja Generalnego 

Wykonawcy. W momencie odbioru końcowego Generalny Wykonawca przekazuje instalację 

Inwestorowi i od tego momentu liczy się okres gwarancji w/w instalacji. Koszt ogrzewania 

tymczasowego całej inwestycji Generalny Wykonawca uwzględni w swojej wycenie. 

63. Generalny Wykonawca dokona i potwierdzi protokółami wszystkie niezbędne próby i odbiory jak: 

próby szczelności, płukania, dezynfekcje, regulacje hydrauliczne instalacji wodnych i regulacje 

przepływu i temperatury powietrza w instalacjach wentylacyjnych.. Generalny Wykonawca poniesie 

koszty związane z wykonaniem i uzgodnieniem projektu węzła cieplnego z Gestorem sieci, a także 

koszty związane z uruchomieniem oraz odbiorem węzła c.o. przez Gestora dla umożliwienia 

Inwestorowi zawarcia  umowy o korzystanie z mediów.  

64. Generalny Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Inwestora dla każdego swojego 

podwykonawcy, którego zamierza wprowadzić na teren budowy. 

65. Generalny Wykonawca przygotuje, zapewni obsługę i konserwację oraz zabezpieczy w sposób trwały 

windy oraz strefę wejściową do wind. Zabezpieczenie wind pozostanie dla przyszłych lokatorów 

budynku. 
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66. Generalny Wykonawca zapewni szczelność dachu w trakcie realizacji inwestycji z zapewnieniem 

odpływów. Główny Wykonawca zapewni zabezpieczenie i ochronę wykonanej połaci dachowej wraz 

z wyznaczeniem dróg przemieszczania się pracowników. 

67. Generalny Wykonawca wyznaczy koordynatora (odpowiedzialnego za ten zakres prac inżyniera 

budowy) prac na dachu ze względu na wielorodność prac na nim wykonywanych i dużą ilość 

pracowników wykonujących te prace. 

68. Generalny Wykonawca przeprowadzi szkolenie pracowników Inwestora na wszystkich uruchomionych 

systemach, urządzeniach i instalacjach do dnia zgłoszenia Zakończenia Robót Przedmiotu Umowy. 

69. Generalny Wykonawca zapewni gestorom mediów dostęp do terenu budowy w celu wykonania sieci 

i przyłączy koniecznych dla inwestycji. Generalny Wykonawca będzie sprawował nadzór nad w/w 

pracami zgodnie z wymogami generalnego wykonawstwa, prawa budowlanego oraz bezpieczeństwa 

i higieny pracy. Prace wykonywane przez gestorów mediów zostaną uwzględnione i skoordynowane 

w harmonogramie prac Generalny Wykonawcy. 

70. Generalny Wykonawca wyznaczy na terenie budowy miejsce do mycia kół samochodowych o ile uzna 

taką konieczność. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania stanowiska do mycia przed 

zrzutem wody do kanalizacji miejskiej zostanie ona poddana wstępnemu oczyszczeniu.  

71. Generalny Wykonawca opracuje wszystkie konieczne projekty organizacji ruchu i uzyska niezbędne 

opinie, uzgodnienia potrzebne do wykonania prac w obszarze dróg publicznych, miejskich i lokalnych. 

72. Generalny Wykonawca wykona wszelkie przejazdy, drogi tymczasowe, platformy robocze dla każdego 

rodzaju robót, wjazdy na teren budowy ma wkalkulowane w cenę kontraktową. 

73. Generalny Wykonawca zdejmie humus z terenu prowadzenia prac i zagospodaruje go zgodnie 

z wytycznymi Inwestora. Nadmiar humusu będzie legalnie wywieziony poza teren budowy 

i zagospodarowany przez Generalny Wykonawcę. Należy część humusu wykorzystać na wykonanie 

zieleni dla potrzeb inwestycji (zgodnie z dokumentacją projektową wymienioną w załączniku C). 

74. Generalny Wykonawca zapewni odpowiednią liczbę dźwigów (włączając montaż oraz demontaż) 

zgodnie z projektem oraz uzgodnieniami z Inwestorem, zasilanie dla dźwigów, obsługę, radiotelefony, 

projekt kolizji pracy dźwigów oraz na ogrodzeniu wykona oświetlenie ostrzegawcze strefy budowy 

(zgodnie z wymaganiami UDT). itp. 

75. Wszystkie urządzenia będące własnością lub dzierżawione przez GW (dźwigi, pompy itp.) muszą być 

sprawne technicznie i być obsługiwane przez uprawnionych operatorów. Kopie stosownych 

dokumentów uprawniających do użycia maszyn i urządzeń muszą być dostarczone Zamawiającemu 

przed rozpoczęciem przez nie pracy. 

76. Generalny Wykonawca wykona i zamontuje tablicę budowy, regulamin budowy oraz tablicę BIOZ, 

w uzgodnieniu z Inwestorem ( forma i miejsce montażu). Tablica ta ma być wykonana estetycznie 

(przez firmę od np. reklam, wizualizacji) z logo firmy inwestora. Przed wykonaniem należy uzyskać 

akceptację projektu przez inwestora. 

77. Generalny Wykonawca na czas budowy zamontuje szambo do którego podłączy odpływy kanalizacyjne 

z kontenerów socjalnych i sanitarnych. Opłaty za opróżnianie szamba ponosi Generalny Wykonawca. 

78. Zapewnienie na okres budowy jednego biura składającego się z dwóch połączonych kontenerów 

z wyposażeniem (trzy biurka, trzy regały na dokumenty, sześć krzeseł).GW zapewnieni sprzątanie oraz 

ogrzewanie . Kontener musi być chroniony . 

79. . 

80. GW zleci wykonanie i uzgodnienie we własnym zakresie wszystkich niezbędnych do realizacji 

inwestycji tymczasowych organizacji ruchu. Zapewni utrzymanie znaków, wygrodzeń drogowych 

w czystości i porządku. 

81. GW zapewni dla każdego lokalu klucze do śmietnika, do skrzynki pocztowej, do szafek z zaworami 

i licznikami lokalowymi (co, zw, cw ,licznik energii elektrycznej) i po jednym pilocie do bramy 

wyjazdowej na każde miejsce parkingowe, jednym chipie (wejście główne) dla każdego lokalu oraz dla 

administratora po jednym kluczu do szafek z zaworami i licznikami lokalowymi i jednym pilocie do 

bramy . 

82. Zdjęcie istniejącej elewacji lekko-mokrej na części gdzie powstanie ściana budynku etap II. 

83. Zabezpieczenie podczas realizacji etapu II budynku etapu I przed kurzem, odpadami, odpryskami 

betonu, zaprawy itp. Budynek etapu I jest już zamieszkały i użytkowany. Generalny Wykonawca 

wykonana niezbędne zabezpieczenia wynikające z przepisów BHP. GW ustawi tablice ostrzegawcze 

oraz informacyjne mające na celu poinstruowanie mieszkańców 1 etapu Inwestycji o fakcie 

prowadzenie robót budowlanych a co za tym idzie o wystąpieniu niedogodności związanych z hałasem, 

kurzem, brudem i innymi czynnikami powstającymi podczas procesu budowlanego. 

 

2. Koordynacja prac i działań podwykonawców 
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1) Generalny Wykonawca zapewni nadzór i koordynację prowadzonych przez siebie robót oraz 

koordynację własnych robót z robotami innych wykonawców. 

2) Generalny Wykonawca ma obowiązek przyjąć jako swojego podwykonawcę każdego wykonawcę 

mianowanego przez Inwestora . Generalny Wykonawca będzie sprawował nadzór, kontrolę oraz 

monitoring nad pracami w/w podwykonawców zgodnie z wymaganiami BHP, p.poż. oraz wszystkimi 

obowiązującymi przepisami a także z Umownym zakresem prac podwykonawców.. 

 

3. Roboty ziemne i wykopy 

 

a. Zapoznanie się z wytycznymi organu Ochrony Środowiska i wypełnienie wszystkich obowiązków 

jakie wynikają dla prowadzenia robót w związku z przepisami Ustawy o Ochronie Środowiska oraz 

Ustawie o Odpadach. Prowadzenie rejestru odpadów zgodnie z wymogami przepisów szczegółowych. 

b. Zabezpieczenie przez zniszczeniem pni istniejących drzew poprzez obicie pni deskami do wysokości 

min. 1,5m. Usunięcie wszelkich pozostałych zakrzewień i drzew, które ujęte są w dokumentacji 

wymienionej w załączniku C do Umowy (dla etapu 2 budowy). Wywiezienie z terenu budowy 

pozostałości po drzewach i krzewach. 

c. Wykonanie niezbędnych wykopów obiektowych zgodnie z projektem do rzędnej umożliwiającej 

późniejsze ręczne uformowanie dna wykopu. Niedozwolone jest naruszenie gruntu poniżej rzędnej 

dna wykopu. Nadmiar urobku będzie systematycznie wywożony z terenu budowy na miejsce legalnej 

zwałki. Magazynowanie ziemi z urobku dla zasypek musi zostać uzgodnione z Inwestorem.. 

Generalny Wykonawca dostarczy Inwestorowi dokumenty potwierdzające pokrycie przez 

Generalnego Wykonawcę wszelkich opłat związanych ze składowaniem odpadów. 

d. Zabezpieczenie krawędzi wykopów sztywnymi barierkami na pełnym obwodzie, wykonanie 

bezpiecznych zejść do wykopów w ilościach zgodnych z przepisami szczególnymi. Oznakowanie 

wykopów zgodnie z wytycznymi BHP. 

e. Generalny Wykonawca będzie prowadził bieżącą kontrolę geologiczną nad wykonywanymi 

robotami.. 

f. Generalny Wykonawca zabezpieczy dno wykopu przed zalaniem wodą opadową oraz przez 

przemarznięciem. Sposób zabezpieczenia musi być uprzednio uzgodniony z Inwestorem. 

g.  prac. 

h. Generalny Wykonawca w miarę potrzeb usunie pozostawione pod ziemią odcięte instalacje odkopie 

i rozetnie tak aby można było wykonać później ścianę berlińską lub inne zabezpieczenie w przypadku 

gdy będzie konieczne jego wykonanie  

i. Przez okres zimowy Generalny Wykonawca będzie prowadził pomiar temperatury powietrza przez 

całą dobę w odstępach 4 godzinnych (automatyczne urządzenie lub pomiar z najbliższej stacji 

IMGW). 

 

4. Fundamenty 

 

4.1. Wykonanie fundamentów. 

 

a) Wykonanie i przedłożenie do akceptacji Instrukcji bezpiecznego wykonywania robót, technologii 

i harmonogram wykonywania prac. 

b) Wykonanie wszystkich warstw pod płytą wg projektu, a w szczególności: 

- chudego betonu pod całą powierzchnią 

c) Montaż elementów instalacji uziemienia w płycie fundamentowej. Połączenia elementów można 

wykonać jako: 

- spawane lub zgrzewane 

Wykonawca jest zobowiązany w trakcie wykonywania robót zgłoszenia instalacji do kontroli obejmującej: 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń metalicznych zbrojenia słupów , ścian i fundamentów 

przed zalaniem betonem 

- sprawdzenie przekrojów poprzecznych zbrojenia i połączeń prętów zbrojeniowych 

- sprawdzenie przekrojów przewodów uziemiających i prawidłowości połączeń 

- sprawdzenie przygotowania prętów zbrojenia ( wypustów) do połączeń z przewodami uziemiającymi 

- miejsca wyprowadzenia przewodów uziemiających 

- wyniki pomiarów rezystancji uziemień wykorzystujących zbrojenie fundamentów. 

d) Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumentacje powykonawcza instalacji odgromowej 

obejmującą: 

 Dokumentacje techniczną z naniesionymi na niej zmianami 

 Protokoły badań i pomiarów 
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 Protokoły z kontroli robót lub wpisy do dziennika budowy 

 Certyfikaty lub deklaracje , wydane dla wyrobów stosowanych w urządzeniach uziemiających 

 

e) Przedstawienie do akceptacji projektanta i Inwestora proponowanej technologii betonowania. 

Zatrudnienie niezależnego laboratorium od dostawcy betonu w celu pobierania próbek na budowie i 

badania betonu. 

f) Przedstawienie do akceptacji projektanta i Inwestora wszystkich wbudowywanych materiałów – w 

formie Kart Zatwierdzenia Materiału (KZM). 

g) Dostarczenie w celu użycia systemowych szalunków wraz z kompletnym oprzyrządowaniem 

i wyposażeniem BHP dla ścian Każdy szalunek musi być używany zgodnie z wytycznymi producenta 

(kopia musi być dostarczona do Inwestora przed rozpoczęciem robót) i być wyposażony w drabiny / 

schodnie oraz podesty obsługowe. Przed rozpoczęciem montażu Generalny Wykonawca opracuje 

szczegółową Instrukcje IBWR – uzgodni ja z Inwestorem a następnie odpowiednio przeszkoli 

stanowiskowo swoich pracowników. 

h) Dla każdej z brygad Generalny Wykonawca zapewni komplet szalunków ( z pomostami roboczymi, 

barierami i systemowymi wejściami ) i usprzętowienia tak aby prace mogły być wykonywane bez 

przeszkód. 

i) Wszystkie otwory po ściągach szalunków będą po demontażu szalunku zgodnie z technologią 

i wymaganiami uzupełnione. 

j) Wszelkie wystające z elementów wolne końcówki zbrojenia zostaną zabezpieczone skrzynkami 

wykonanymi z płyt OSB lub inny  dopuszczalny sposób. 

k) Wykonanie wszelkich dylatacji konstrukcyjnych zgodne z zatwierdzonym detalem; uszczelnienie 

dylatacji, zabezpieczenie p.poż, . 

l) Wykonanie wszelkich dylatacji konstrukcyjnych zgodne z zatwierdzonym detalem; uszczelnienie 

dylatacji, zabezpieczenie p.poż, 

m) Wykonanie wszelkich przepustów na instalacje wraz z osadzeniem rur ochronnych oraz ich 

uszczelnieniem zgodnie z wymaganiami projektu. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zapewnienie 

całkowitej szczelności wykonanych przepustów. 

n) Generalny Wykonawca dostarczy i osadzi w elementach betonowych wszelkie opisane projektem marki 

i zakotwienia. 

o) Generalny Wykonawca każdorazowo zapewni zabezpieczenie krawędziowe przed upadkiem 

z wysokości osób i przedmiotów] wszystkich krawędzi i otworów nowo wykonywanego szalunku. 

Dotyczy to fazy przed ułożeniem zbrojenia jak też i po ułożeniu mieszanki betonowej, wraz 

z niezbędnymi dodatkowymi uszczelnieniami przeciwwodnymi (np. taśmy pęczniejące, rurki typu fuko 

lub taśmy, elementy systemu białej wanny) 

p) Przerwy technologiczne podczas układania mieszanki betonowej będą wykonywane tylko w miejscach 

uprzednio uzgodnionych z projektantem w ramach nadzoru autorskiego. 

q) Wykonanie izolacji wodoszczelnych, przeciwwilgociowych i termicznych poziomych i pionowych 

zgodnie z projektem, i zapewnienie ich ciągłości z izolacjami wykonanymi przez innych wykonawców, 

zapewnienie szczelności na wykonane swoje prace. Wszystkie detale połączeń montażu, sposobu 

mocowania muszą mieć akceptację Inwestora. 

r) Wykonanie płyty fundamentowej wraz z ułożeniem zbrojenia i mechanicznym zatarciem do stopnia 

wykończenia określonego w dokumentacji projektowej. Generalny Wykonawca przygotuje projekt 

technologiczny wykonania płyty fundamentowej i uzyska jego pozytywną opinie projektanta. 

s) Mieszanka betonowa każdorazowo będzie zagęszczana mechanicznie. Powierzchnie elementów po 

rozszalowaniu muszą być jednorodne i wolne od pęcherzy i tzw. „raków” tzn. zgodnie z wymogami 

jakie określają normy. Elementy nieprawidłowo zawibrowane nie będą zaakceptowane i będą 

naprawione (lub w szczególnym przypadku rozebrane) przez Wykonawcę na jego koszt. 

t) Rozszalowanie będzie możliwe po osiągnięciu przez beton stosownej wytrzymałości – wykonywać te 

prace można tylko zgodnie z projektem i po uzyskaniu zgody projektanta w ramach Nadzoru 

Autorskiego. W przypadku konieczności – Generalny Wykonawca przeprowadzi bezpłatnie testy 

młotkiem Schmidta w celu umożliwienia oszacowania wytrzymałości betonu. 

 

1. Generalny Wykonawca przedstawi wyniki badania betonu po 7 i 28 dniach (w zależności od przyjętych 

technologii betonowania i rozszalowywania elementów). Badania betonu będą wykonywane zgodnie z 

obowiązującą Normą ( Badania te należy wykonać w laboratorium niezależnym od dostawcy betonu 

zatrudnionego przez wykonawcę i na jego koszt). 

 



Inwestycja Budynek Mieszkalny ul. Staszica, Pruszków  
Załącznik nr 12 do Umowy 

 

Strona 13 z 22 
 

u) Należy sprawdzać wodoszczelność betonu w tych częściach tam gdzie ona jest wymagana projektowo. 

Należy pobierać taką ilość próbek, które to umożliwią sprawdzenie -wodoszczelności  betonu  28 

dniach.  Badania betonu będą wykonywane zgodnie z obowiązującą Normą 

v) Generalny Wykonawca – w ramach Ceny Kontraktowej – zapewni wykonanie wszelkich dyspozycji do 

robót budowlanych jakie mogą być wymagane od dostawcy wind przed przejęciem szybów 

windowych. W szczególności dotyczy to wykonania wszelkich otworów, gniazd i zakotwień (nie 

dotyczy to prowadnic wind) oraz innych dyspozycji, które mogą nie być pokazane na rysunkach 

przetargowych załączonych do niniejszej Umowy. Generalny Wykonawca zgadza się wykonać takie 

dyspozycje bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. 

w) Zapewnienie szczelności białej wanny, przedstawienie projektu warsztatowego dla tego rodzaju 

rozwiązania. Projekt konstrukcji musi być skorygowany o wymogi wynikające z „białej wanny” 

(uwzględnienie możliwości powstania rys ) Inwestor potwierdza, iż projekt na etapie jego 

wykonywania został przystosowany do rozwiązania zgodnego z TBW tj. został zaprojektowany dla 

rysy max 0,2. 

x) Generalny Wykonawca wykona operat geodezyjny z wykonanych elementów betonowych 

i żelbetowych. Dokładność wykonania górnej powierzchni płyty musi być zgodna z założeniami 

projektowymi i polskimi normami. 

y) Generalny Wykonawca wykona wierzchnią warstwę płyty fundamentowej ze spadkami zgodnie 

z projektem oraz z gniazdami do osadzenia kratek odwodnienia liniowego. 

 

5.2. Ściany i słupy, mury oporowe, schody 

 

1. Generalny Wykonawca będzie wykonywał ściany i słupy równolegle w miejscach uzgodnionych 

z Inwestorem. Dla każdej z brygad wykonawca zapewni komplet szalunków i usprzętowienia tak aby 

prace mogły być wykonywane bez przeszkód i przestojów. 

2. Generalny Wykonawca sprefabrykuje zbrojenie ścian i słupów w celu usprawnienia montażu. 

3. Dostarczenie w celu użycia systemowych szalunków wraz z kompletnym oprzyrządowaniem 

i wyposażeniem BHP dla ścian i słupów. Każdy szalunek musi być używany zgodnie z wytycznymi 

producenta (kopia musi być dostarczona do Inwestora przed rozpoczęciem robót) i być wyposażony w 

drabiny / schodnie oraz podesty obsługowe. Generalny Wykonawca wykona projekty deskowań dla 

konstrukcji żelbetowych oraz dostarczy na teren budowy zestaw kompletnych rysunków deskowań 

wraz z instrukcjami producenta . Wszystkie te materiały muszą być dostarczone do Inwestora przed 

rozpoczęciem tych prac.  W przypadku realizacji w oparciu o własne szalunki GW przedstawi 

Inwestorowi schematy montażowe (detale, rysunki warsztatowe, nośność podpór i dźwigarków) wraz z 

oświadczeniem potwierdzającym, iż proponowana technologia prac zgodna jest z wymogami 

technicznymi dla wykonywania tego typu prac. Bez tych materiałów nie będzie zgody na montaż 

szalunków i betonowanie Przed rozpoczęciem montażu Generalny Wykonawca opracuje szczegółową 

Instrukcje Wykonywania Robót – uzgodni ja z Inwestorem i odpowiednio przeszkoli stanowiskowo 

swoich pracowników.  

4. 4.Generalny Wykonawca wykona w ścianach niezbędne zakotwienia z prętów zbrojeniowych do 

zapewnienia połączenia ścian ze stropami i płytami poprzecznymi. W ścianach zewnętrznych zamontuje 

odpowiednie taśmy wodoszczelne (np. Sika lub pęczniejące bentonitowe, rozwiązania systemowe białej 

wanny) na przerwach roboczych i dylatacyjnych, na łączeniach ścian i stropu – dotyczy kondygnacji 

stanu zero. Montaż taśm izolacyjnych, izolacji przeciwwodnej, elementy systemu białej wanny itp. ma 

być wykonane przez firmę specjalistyczną 

5. Dla montażu zbrojenia Generalny Wykonawca zastosuje systemowe rusztowania zgodne z wytycznymi 

producenta. Niedopuszczalne jest montowanie zbrojenia z drabin! 

6. Wszystkie otwory po ściągach montażowych zostaną zaślepione systemowymi korkami plastikowymi 

lub betonowymi w zależności od wymagań  . 

7. Generalny Wykonawca dostarczy i osadzi w elementach betonowych wszelkie opisane projektem marki 

i zakotwienia 

8. Mieszanka betonowa każdorazowo będzie zagęszczana mechanicznie. Powierzchnie ścian i 

słupów po rozszalowaniu muszą być jednorodne i wolne od pęcherzy i tzw. „raków” ” tzn. 

zgodnie z wymogami jakie określają stosowne przepisy i normy. Ściany i słupy nieprawidłowo 

zawibrowane nie będą zaakceptowane i będą naprawione wg. uzgodnionej technologii (w skrajnych 

przypadkach rozbierane) przez Generalnego Wykonawcę na jego koszt. 

9. Generalny Wykonawca przedstawi wyniki badania betonu po 14 i 28 dniach (w zależności od przyjętej 

technologii betonowania i rozszalowania). ( Badania te ma wykonać niezależne laboratorium od 

dostawcy betonu) 
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10. Przerwy technologiczne podczas układania mieszanki betonowej będą wykonywane tylko w miejscach 

uprzednio uzgodnionych z projektantem oraz Inwestorem zgodnie z projektem białej wanny. Generalny 

Wykonawca w uzgodnieniu z zastosuje odpowiednie taśmy wodoszczelne zgodne z projektem 

w elementach wymagających szczelności. Taśmy te ma montować firma specjalistyczna. Wszelkie 

krawędzie słupów i ścian będą sfazowane zgodnie z wymogami projektu. 

11. Wszystkie otwory w ścianach zostaną bezpośrednio po ich wykonaniu zinwentaryzowane przez 

Generalnego Wykonawcę w celu sprawdzenia poprawności ich wykonania. Natomiast przed 

betonowaniem GW potwierdzi poprzez pomiar geodezyjny (domiar od osi)  wykonany przez inżyniera 

budowy geodezyjny  ich prawidłową lokalizację. 

12. Generalny Wykonawca wykona wszystkie rysunki warsztatowe, inne niż te które zawarte są 

w dokumentacji projektowej, a które są niezbędne do wykonania robót betonowych i żelbetowych. W/w 

rysunki zatwierdzi główny projektant. 

13. Generalny Wykonawca zapewni pielęgnację betonu przez cały okres jego dojrzewania w okresie letnim 

jak i zimowym. W okresie zimowym należy przewidzieć elektronagrzew lub inne skuteczne 

rozwiązanie zapewniające ochronę betonu przed przemarzaniem. 

14. Najpóźniej po rozszalowaniu stropów Generalny Wykonawca wykona oświetlenie komunikacyjne 

i ewakuacyjne pomieszczeń wewnątrz budynku 

15. Na każdych biegach schodowych Generalny Wykonawca założy zabezpieczenie krawędzi oraz 

oświetlenie komunikacyjne i ewakuacyjne. 

16. Zbrojenie dystansowe (kobyłki) jest ujęte z zakresie prac GW.. 

 

5.3 Stropy i belki 

 

2. Opracowanie przez dostawcę szalunków szczegółowego projektu szalowania zgodnego z instrukcjami 

producenta. Projekt ten musi zawierać wszystkie wytyczne bezpiecznego montażu i demontażu 

szalunków oraz musi być zatwierdzony – staraniem wykonawcy - przez uprawnionego projektanta.. 

3. Generalny Wykonawca uzgodni z Inwestorem ilość kompletnego szalunku stropowego. Potencjał ten 

ma umożliwić równoległą prace uzgodnioną ilość brygad roboczych. 

4. Generalny Wykonawca każdorazowo zapewni zabezpieczenie krawędziowe [przed upadkiem 

z wysokości osób i przedmiotów] wszystkich krawędzi i otworów nowo wykonywanego szalunku. 

Dotyczy to fazy przed ułożeniem zbrojenia jak też i po ułożeniu mieszanki betonowej. 

5. Dla każdego stropu zostaną dostosowane bezpieczne i systemowe wejścia / klatki schodowe oraz 

zostaną odpowiednio zabezpieczone i oznakowane wszystkie otwory. Wraz z postępem prac barierki i 

zabezpieczenia BHP będą wymieniane i na bieżąco uzupełniane.. 

6. Wszelkie dylatacje konstrukcyjne muszą być wykonane zgodne z zatwierdzonym detalem 

z uwzględnieniem możliwości ich zabezpieczenia p.poż i przeciw wodnego (np. dylatacje). 

7. Rozszalowanie będzie możliwe po osiągnięciu przez beton stosownej wytrzymałości – wykonywać te 

prace można tylko zgodnie z projektem i po uzyskaniu zgody projektanta w ramach Nadzoru 

Autorskiego. W przypadku konieczności – Generalny Wykonawca przeprowadzi bezpłatnie testy 

młotkiem Schmidta w celu umożliwienia oszacowania wytrzymałości betonu. Podstawa rozszalowania 

to są wyniki niezależnego laboratorium betonowego( zatrudnionego przez wykonawcę i na jego koszt). 

(badania betonu po 7 dniach, 14 dniach i 28 dniach – zależnie od cyklu rozszalowania) 

8. Bezpośrednio po rozszalowaniu szalunków Generalny Wykonawca wykona tymczasową instalację 

oświetleniową według uaktualnionego planu logistyki. 

9. Generalny Wykonawca zapewni trwałe i sztywne obarierowanie każdej krawędzi stropu i otworu, które 

będzie skutecznie zabezpieczało przed upadkiem z wysokości po rozszalowaniu stropów. 

10. Na każdych biegach schodowych Generalny Wykonawca założy zabezpieczenie krawędzi oraz 

oświetlenie. 

11. W przypadku wykonywania prac w sąsiedztwie dróg i przejść Generalny Wykonawca zainstaluje 

odpowiednie zabezpieczenia (daszki i siatki). 

12. Generalny Wykonawca wykona operat geodezyjny z wykonanych elementów żelbetowych. Dokładność 

wykonania górnej powierzchni stropów zgodnie z normą. 

13. Generalny Wykonawca zapewni właściwą pielęgnację betonu. Zabezpieczenie mieszanki betonowej 

przez przemarznięciem uzgodnione z Inwestorem. 

 

5.4. Dach 

 

1) Wykonanie na krawędzi obrysu dachu tymczasowych sztywnych metalowych barierek wraz 

z bortnicami (lub innego uzgodnionego rozwiązania), wykonanie barierek wokół otworów na dachu . 
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Jeżeli będą wykonane attyki, należy przewidzieć barierkę na wysokości 110 od poziomu gotowego 

dachu. 

2) Wykonanie wszelkich niezbędnych rysunków warsztatowych (detali, połączeń) wraz z uzyskaniem 

zatwierdzenia przez Zespół Projektowy. 

3) Wykonanie obróbek i uszczelnień dla klap i świetlików. 

4) Dostawa i montaż wpustów dachowych podgrzewanych. 

5) Dostawa i montaż klap dymowych wraz z siłownikami ( możliwość sterowania ręcznego). 

Uczestniczenie w rozruchach i próbach odbiorowych. 

6) Wykonanie kompletnego pokrycia dachu 

7) Wykonanie konstrukcji wsporczych pod anteny, maszty oraz inne elementy i urządzenia budowlane 

montowane na dachu w zakresie jaki określa Projekt. 

8) Wykonanie oznakowania tymczasowego BHP w sposób uzgodniony z Inwestorem. 

9) Wyznaczenie ścieżek umożliwiających poruszanie się pracownikom po dachu 

10) Wykonanie wszystkich uszczelnień przeciwwodnych instalacji przechodzącej przez dach lub 

mocowanych do dachu. Wykonanie prób szczelności izolacji dachu. poprzez wykonanie 1 próby po 

zakończeniu docelowego pokrycia dachu wraz z kompletem obróbek kominów, attyk, murków poprzez 

zalanie wodą połaci dachu i przetrzymywanie wody przez okres max. 24 godzin 

11) Wykonanie uszczelnienia dylatacji, rozwiązanie to musi mieć akceptację Projektanta 

12) Wykonanie instalacji odgromowej wraz z uwzględnieniem wszystkich zamontowanych urządzeń na 

dachu. 

13) Wykonanie ścian kolankowych betonowych pod kominy i szachty znajdujące się na dachu i tarasach 

(do wysokości 30 cm). 

 

5.5 Elewacje 

 

1. Wykonanie obróbek attyki , detal zamocowania przykrycia zaakceptowany przez projektanta 

i Inwestora. 

2. Wykonanie przelewów awaryjnych wraz z ich obróbką 

3.  Dostarczenie schematów kotwienia i uziemienia dla prawidłowego montażu rusztowań systemowych 

elewacyjnych. 

4. Montaż okien i drzwi wraz z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 

5. Wykonanie elewacji w systemie lekka –mokra na zaakceptowanym przez Inwestora materiale.. 

6. Wykonanie obróbek glifów, parapetów, balkonów, attyki połączeń oraz ocieplenia balkonów wraz 

z tynkiem z zastosowaniem systemowych listew. 

7. Wykonanie instalacji oświetlenia na tarasach i balkonach zgodnie z Projektem. 

8. Generalny Wykonawca po zakończeniu prac potwierdzi, iż wykonanie ocieplenie budynku zostało 

wykonane w sposób poprawny i zgodny z warunkami ITB. 

9. Generalny Wykonawca przed przystąpieniem do montażu styropianu i wełny uzyska od projektanta 

rysunek elewacji z rozmieszczeniem styropianu i wełny. 

10. Elewacja lekko mokra będzie wykonana ze styropianu na tzw. frez i barwiona w masie 

11. Okna musza być zabezpieczone już w fabryce co pozwoli uniknąć zarysowań i uszkodzeń podczas 

transportu i rozładunku. 

 

6. Instalacje mechaniczne, wod-kan i p.poż 

 

6.1 Instalacje wentylacyjne i oddymiania: 

Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie instalacji zgodnie z dokumentacją projektową 

a w szczególności: 

 

 dostawę, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji (urządzenia, kanały, izolacja rurociągów, 

podłączenia, konstrukcje wsporcze pod urządzenia itp.) 

 trwałe oznakowanie instalacji i uzbrojenia, 

 wykonanie systemowych przejść kanałów przez przegrody oddzieleń pożarowych (obsadzenie 

systemowe w przegrodach oddzieleń pożarowych klap p.poż., uszczelnień p.poż. wraz z ich 

oznakowaniem zgodnie z aprobatą techniczną). 

 Wykonanie i uszczelnienie systemowych przejść przez dach. 

 wykonanie izolacji termicznych i przeciwwilgociowych oraz ognioochronnych kanałów  

 wykonanie niezbędnych pomiarów przepływu powietrza oraz poziomu hałasu wraz z regulacją całego 

układu w celu zapewnienia osiągnięcia parametrów projektowych. Jeżeli będzie konieczne uzupełnienie 

instalacji w niezbędne przepustnice regulacyjne, klapy zwrotne których nie było w dokumentacji 
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projektowej, w celu dokonania prawidłowej regulacji Generalny Wykonawca wykona to w ramach 

robót dodatkowych.   

 kanały w garażach wykonać w klasie szczelności B zgodnie z normą. 

 dokumentacja powykonawcza systemu w tym instrukcje obsługi urządzeń. 

 przeprowadzenie, uruchomienia i regulacji systemów oraz dokonanie przeglądów SANEPID i P.Poż 

w celu uzyskania niezbędnych prób, protokołów badań wydajności, itp.  koniecznych do otrzymania 

pozwolenia na użytkowanie  

 zabezpieczenie i utrzymanie wykonanych robót do czasu przekazania Inwestorowi do 

eksploatacji 

 Wentylatory oddymiające i napowietrzające garaż maja być wyposażone w skrzynki sterownicze i 

falowniki dopuszczone do stosowania w instalacjach p.poż.. 

 

6.2 Instalacje grzewcze: 

Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie instalacji zgodnie z dokumentacją projektową a w 

szczególności: 

 

 dostawę, montaż i uruchomienie instalacji w tym m.in. kompletną instalację rurową wraz 

z urządzeniami, uzbrojeniem, dostarczenie rysunków warsztatowych, trwałe oznakowanie 

instalacji, armatury i urządzeń. 

 zawory odcinające, regulacji przepływu, spustowe, nie pokazane na rysunku a konieczne do 

zainstalowania ze względów eksploatacyjno-obsługowych uzgodnione z Generalnym Wykonawcą za 

dodatkowym wynagrodzeniem 

 próby ciśnieniowe, płukanie, uruchomienie, testy armatury, regulacja przepływów wody do 

poszczególnych odbiorników ciepła. Czyszczenie filtrów zanieczyszczonych w czasie rozruchu lub ich 

wymiana w przypadku uszkodzenia. 

 wykonanie systemowych przejść przez przegrody oddzieleń pożarowych, uszczelnienie wraz z ich 

oznakowaniem i dokumentacją. 

 dokumentacja powykonawcza, w tym instrukcje obsługi urządzeń i utrzymanie wykonanych robót do 

czasu przekazania Inwestorowi do eksploatacji. 

 

 

6.7 Wewnętrzna instalacja wodociągowa. 

Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie instalacji zgodnie z dokumentacją projektową 

a w szczególności: 

 

 dostawę, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji w tym m.in., rurociągi, armatura, rysunki 

warsztatowe itd. 

 testy (próby szczelności, przedmuchiwanie instalacji), próby techniczne, rozruch instalacji 

 zabezpieczenia antykorozyjne rurociągów i konstrukcji wsporczych. 

 dokumentacja powykonawcza w tym instrukcje obsługi. 

 zabezpieczenie i utrzymanie wykonanych robót do czasu przekazania Inwestorowi do eksploatacji. 

 płukanie instalacji przed pobraniem wody do badania 

 wykonanie badania wody 

 zabezpieczenie instalacji przed przemarzaniem w okresie zimowym – kable grzewcze na instalacji 

wody zimnej w garażu  

 rozprowadzenie instalacji wody na cele budowlane wraz z dostawą materiałów. 

 

6.8 Wewnętrzna instalacja kanalizacji (sanitarna, technologiczna). 

Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie instalacji zgodnie z dokumentacją projektową 

a w szczególności: 

 

 dostawę, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji w tym m.in. urządzenia, rurociągi, armatura, 

rysunki warsztatowe itd. 

 podłączenie instalacji  kanalizacji sanitarnej etapu II (wieża B) do zakorkowanego przewodu kanalizacji 

sanitarnej w osi 8-9 w etapie I (wieża A) podłączenie instalacji kanalizacji technologicznej etapu II 

(wieża B) do zakorkowanych przewodów kanalizacji technologicznej w osi 8-9 w etapie I (wieża A) 

 testy, próby techniczne, rozruch instalacji, 

 dokumentacja powykonawcza w tym instrukcje obsługi. 

 zabezpieczenie i utrzymanie wykonanych robót do czasu przekazania Inwestorowi do eksploatacji. 
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6.9 Wykonanie instalacji odwodnienia dachu wraz z montażem dostawa wpustów dachowych i całego 

systemu  

 

a. Wykonanie kompletnej instalacji rurowej łącznie z kształtkami, rewizjami, wpustami dachowymi 

adekwatnymi do konstrukcji dachu, izolacją jeśli konieczna itp.  

b. Podłączenie instalacji  kanalizacji deszczowej do zakorkowanej instalacji deszczowej w osi 8-9 etapu 1 

(wieża A) 

c. W zakresie Generalnego Wykonawcy jest wykonanie testów (prób szczelności). 

d. Dostawa i montaż i podłączenie do instalacji kompletnych podgrzewanych systemowych wpustów 

dachowych wraz z kratką zabezpieczającą, kołnierzem do zgrzewania 

e. Wykonanie przejść przez ściany i stropy z odpowiednimi zabezpieczeniami pożarowymi (jeśli 

wymagane) i uszczelnieniem (jeśli wymagane). 

f. Wykonanie mocowania wszystkich wpustów dachowych 

g. Dostawa i montaż systemu ogrzewania wpustów dla systemu odwodnienia balkonów. Projekt 

warsztatowy instalacji ogrzewania wpustów wykona Generalny Wykonawca na podstawie projektu 

wykonawczego otrzymanego od Inwestora. 

h. Wszystkie rurociągi musza być podwieszone do podwiesi zgodnych z systemem dostawcy rurociągów. 

i. Na czas budowy wpusty musza być zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem lub 

uszkodzeniem w sposób trwały. 

j. Instalacja musi być ocieplona ( zwłaszcza deszczowa , nie można doprowadzić do skraplania wody). 

Piony kanalizacji deszczowej, przewody na dachu oraz przewody na balkonach zaizolowane. Brak 

izolacji przewodów poziomych prowadzonych w garażu. 

 

 

6.10 Instalacje podposadzkowej wod-kan. 

Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie instalacji zgodnie z dokumentacją 

projektową a w szczególności: 

 

 dostawę, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji (urządzenia, pompy, rurociągi z uzbrojeniem, 

rewizje, studzienki), łącznie z podsypką, zagęszczeniem i obsypaniem rurociągów. 

 trwałe oznakowanie instalacji i uzbrojenia. 

 podłączenie instalacji  kanalizacji podposadzkowej etapu II (wieża B) do zakorkowanego przewodu w 

osi 8-9 z etapu I (wieża A) 

 wykonanie prób instalacji, testy armatury, dokumentacja powykonawcza systemu w tym instrukcje 

obsługi urządzeń  

 płukanie, czyszczenia i dezynfekcji rurociągów - dotyczy instalacji wodociągowej 

 zabezpieczenie i utrzymanie wykonanych robót do czasu przekazania Inwestorowi do eksploatacji. 

 

6.11 Instalacje wewnętrzne hydrantów p.poż.. 

Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie instalacji zgodnie z dokumentacją projektową 

a w szczególności: 

 

 dostawę, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji w tym m.in., rurociągi, armatura, rysunki 

warsztatowe itd. 

 testy (próby szczelności,),  rozruch instalacji itp. 

 znakowanie zgodnie z aktualnymi wymogami. 

 dokumentacja powykonawcza w tym instrukcje obsługi. 

 zabezpieczenie i utrzymanie wykonanych robót do czasu przekazania Inwestorowi do eksploatacji. 

 Wykonawca przeprowadzi badania z wydajności hydrantów 

 

 

7. Instalacje elektryczne. 

 

 

7.1 Rozdzielnie niskiego napięcia (NN): 

 

Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie instalacji zgodnie z dokumentację projektową 

a w szczególności: 
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 Dostawa, montaż i uruchomienie rozdzielnic głównych NN, administracyjnych, oświetlenia 

i zasilających Użytkowników o stopniu ochrony IP zgodnie z Projektem- 

 Rozdzielnice będą prefabrykowane, wyposażone w aparaturę modułową w standardzie firmy Legrand, 

Schrack lub inne (należy uwzględnić 10 % wolnego miejsca na dodatkowe aparaty ). 

 Kable łączeniowe zasilające do rozdzielnic i odpływowe zasilające odbiory powinny być wprowadzone 

od góry (tylko w wyjątkowych wypadkach dopuszcza się podejście kablowe od dołu) . 

 Należy wykonać schemat dla każdej rozdzielnicy i trwale zamocować na wewnętrznej stronie drzwi 

rozdzielni. Dla rozdzielni głównych taki schemat należy umocować na ścianie pomieszczenia. 

 W rozdzielnicach zapewnić ochronę przed dotykiem bezpośrednim. 

 W rozdzielnicach oznakować zgodnie z normami szyny, obwody wewnętrzne oraz żyły przewodów 

zasilających i sterowniczych. 

 W obwodach dedykowanych zastosować wyłączniki różnicowoprądowe 30 mA i zabezpieczenie 

nadmiarowo-prądowe o charakterystyce B i C. W tablicach licznikowych jako zabezpieczenia 

przedlicznikowe przyjęto wyłączniki o charakterystyce „D 25”  

 Automatyczny układ SZR (funkcjonujący automatycznie w przypadku zaniku i powrotu napięcia) 

w rozdzielni RPOŻ zainstalowany jest w etapie 1. GW w etapie drugim doprowadza tylko zasilanie z 

gotowego pola odpływowego w RPOŻ etapu 1 do rozdzielni RPOŻ1 w etapie 2. Zasilanie wykonane 

kablem N(H)XH 5x95.   

 Wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu zlokalizowanego zgodnie z Projektem. Wszystkie 

liczniki energii elektrycznej będą przystosowane do transmisji wyników pomiaru i legalizowane 

(zatwierdzenie typu) . Dotyczy to także przekładników prądowych. 

 Należy wykonać ochronę przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi. 

 We wszystkich rozdzielnicach będą wykonane osobne szyny „N” i „PE”. 

 Wykonanie uszczelnień kabli przeciwwodnych we wszystkich przejściach przez ścianę zewnętrzną. 

 Przeszkolenie obsługi administracyjnej w zakresie eksploatacji rozdzielni. 

 

7.2 Trasy kablowe (korytka i drabinki): 

 

Główny Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie instalacji zgodnie z dokumentacją projektową 

a w szczególności: 

 

 Dostawa i montaż tras koryt i drabinek kablowych dla kabli i przewodów całej instalacji elektrycznej 

i głównych torów słaboprądowych ( w korytarzach, garażach i szachtach) tylko w budynku B 

 Zachować separację obwodów silnoprądowych od kabli sygnałowych. 

 Dostawa i montaż tras koryt pożarowych dla kabli i przewodów zasilających odbiorniki zabezpieczenia 

pożarowego zgodnie z PW 

 Zabezpieczenia ogniowe przejść koryt i drabinek przez stropy i ściany. 

 Przewidzieć 5% miejsca rezerwowego dla ułożenia dodatkowych przewodów. 

 Przewody w korytkach należy układać luźno i mocować paskami w wiązki. 

 Na dachu wszystkie kable muszą być umieszczone w korytkach; należy przewidzieć przejścia przez 

dach w przepustach uszczelniających, płyty izolacyjne zabezpieczające pokrycie dachowe, podstawy 

pod korytka, przykrycia koryt. 

 Dopuszczalne są tylko koryta gotowe ze stali cynkowanej elektrolitycznie. 

W cenie należy uwzględnić wszystkie elementy łączące i mocujące korytka wykonane w tym samym 

systemie. 

. 

7.3 Instalacje siłowe: 

 

Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie instalacji zgodnie z Projektem a w szczególności: 

 

 Ułożenie kabli zasilających do wszystkich rozdzielni głównych niskiego napięcia wraz z ich 

podłączeniem. 

 Ułożenie kabli zasilających do rozdzielni administracyjnych, oświetleniowych, itp. Wraz 

z podłączeniem. 

 Ułożenie kabli i przewodów zasilających do szaf zasilająco-sterowniczych (rozdzielni 

technologicznych) oraz do pojedynczych odbiorników pracujących w instalacjach mechanicznych wraz 

z ich podłączeniem. 

 Wykonanie instalacji siły w pomieszczeniach technicznych, sanitarnych, ogólnych , na elewacji na 

elewacji budynku zgodnie z projektem wykonawczym. 
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 Ułożenie kabli zasilających do zasilania :wind osobowych, drzwi, rozdzielni zasilania kamer, 

domofonów wentylatorów, urządzeń systemów słaboprądowych, zasilaczy pożarowych, kuchni 

elektrycznych, pompowni i innych wymagających zasilania elektrycznego zgodnie z projektem 

budowlanym i wykonawczym. 

 Wykonawca jest zobowiązany do udziału w uruchomieniu i podaniu napięcia do odbiorników do 

których wykonał zasilanie. 

 Kable i przewody będą układane w korytkach, na drabinkach, w rurkach instalacyjnych 

a  pomieszczeniach technicznych także na uchwytach. Poza trasami głównymi kable i przewody muszą 

być chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi za pomocą korytek lub rur osłonowych. 

 Wszystkie główne ciągi przewodów i kabli w pomieszczeniach i przestrzeniach technicznych należy 

jednoznacznie oznakować zgodnie ze schematami za pomocą estetycznych, wykonanych w sposób 

trwały tabliczek (szyldów). 

 

7.4 Ogrzewanie rur: 

 

Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie instalacji zgodnie z dokumentacją projektową 

a w szczególności: 

 

 oczyszczenie podłoża i montaż taśmy do podłoża. 

 montaż kabli grzewczych do taśmy wraz z pomiarami pomontażowymi. 

 układanie linii zasilających i sterowniczych wraz z pomiarami pomontażowymi. 

 połączenia kabli zasilających z kablami grzewczymi za pomocą muf hermetycznych 

 montaż czujników temperatury i wilgotności. 

 dostawa i montaż rozdzielni zasilająco-sterowniczej wraz z podłączeniem aparatury i kabli. 

 prowadzenie ciągłego nadzoru nad procesem wykonywania płyty betonowej na kablach grzewczych. 

 wykonanie wszystkich pomiarów instalacji grzewczej po wykonaniu płyty betonowej. 

 przeprowadzenie generalnego rozruchu: włączenie i wyłączenie wszystkich elementów grzejnych – 

symulacja warunków zimowych. 

 przeszkolenie wskazanego personelu odpowiedzialnego za nadzór i eksploatację. 

 

7.5 Instalacje oświetleniowe: 

 

Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie instalacji zgodnie z dokumentacją projektową 

a w szczególności: 

 

 Wykonanie instalacji oświetleniowej w pomieszczeniach wspólnych, parkingach na poziomie 

-1, 0 +1 i pomieszczeniach technicznych z montażem i podłączeniem opraw oświetleniowych i osprzętu 

w zakresie oświetlenia podstawowego, oświetlenia awaryjnego: ewakuacyjnego i kierunkowego. 

 Oświetlenie ewakuacyjne i kierunkowe będzie zasilane z indywidualnych baterii zamontowanych 

w oprawach o podtrzymaniu 1 h 

 Wykonanie sterowań do w/w rodzajów oświetlenia. 

 Montaż i dostawa lamp na balkonach i tarasach o odpowiednim IP. 

 W cenie Wykonawca powinien uwzględnić tylko rozwiązania i rodzaje opraw zaproponowane przez 

projektanta lub równoważne 

 Bruzdowanie ścian może się odbywać tylko bruzdownicą. 

 

7.6 Instalacje gniazd wtykowych: 

 

Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie instalacji zgodnie z Projektem a w szczególności: 

 

 Wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych jednofazowych 230 V i trójfazowych 400 V dla 

zasilania odbiorów oraz gniazd jednofazowych ogólnego przeznaczenia zgodnie z PW 

 Należy wykonać gniazda w pomieszczeniach wspólnych ( do sprzątania.) zgodnie z PW 

 W pomieszczeniach technicznych należy zamontować gniazda 1fazowe i gniazdo 3 fazowe 32A 

zgodnie z PW 

 Na dachu należy przewidzieć gniazdo 1 fazowe 16A przy krawędzi w klasie IP55.Przewody należy 

układać w korytkach a poza nimi w rurkach instalacyjnych. 

 Obwody zasilające powinny być oznakowane i opisane w rozdzielniach oraz na trasach zgodnie 

z dokumentacją. 
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 Nawiercanie otworów pod gniazda tylko za pomocą odpowiednimi koronkami wiertniczymi. 

 

7.7 Instalacja uziemiająca, odgromowa i połączeń wyrównawczych: 

 

Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie instalacji zgodnie z Projektem a w szczególności: 

 

 Instalacja uziemiająca – przewiduje się wykonanie uziomu kratowego w płycie fundamentowej oraz 

w słupach i ścianach konstrukcyjnych budynku z bednarki ocynkowanej. Na ostatniej kondygnacji 

należy wyprowadzić bednarki w celu podłączenia i rozprowadzenia instalacji w poziomie oraz do 

podłączenia instalacji odgromowej na dachu. Do uziemienia należy przyłączyć zbrojenia elementów 

konstrukcyjnych budynku. 

 Instalacja odgromowa – przewiduje się siatkę zwodów poziomych z drutu stalowego ocynkowanego 

układanego na wspornikach oraz zwody pionowe do ochrony urządzeń elektrycznych i mechanicznych. 

Wszystkie elementy metalowe należy podłączyć do zwodów a całą instalację odgromową przyłączyć do 

przewodów odprowadzających instalacji uziemiającej. 

 Dla uziemienia urządzeń i przewodów na których nie występuje trwale potencjał elektryczny należy 

wykonać instalacje połączeń wyrównawczych: głównych i miejscowych które powinny łączyć ze sobą 

następujące części przewodzące tj. przewód ochronny obwodu rozdzielczego, szyny wyrównania 

potencjałów, rury i inne metalowe urządzenia zewnętrzne i wewnętrzne zasilające budynek, metalowe 

elementy konstrukcyjne instalacji sanitarnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, inne dostępne 

metalowe części budynku. 

 Instalacja powinna być pomalowana (oznakowana) kolorem żółtozielonym. 

 

7.8 Siec rozdzielcza NN zasilania terenu budowy: 

 

 Wykonanie projektu tymczasowej sieci zasilania i oświetlenia wewnątrz budynku na czas budowy. 

 Dostawa i montaż rozdzielni budowlanych kompletnych wraz z zasilaniem z złącza kablowego 

 Dostawa i montaż opraw oświetleniowych zapewniające skuteczne i bezpieczne oświetlenie terenu 

budowy 

 Powyższe urządzenia musza posiadać odpowiednie aprobaty i dopuszczenia. 

 Generalny Wykonawca będzie zobowiązany do konserwacji zbudowanej sieci rozdzielczej zasilania 

placu budowy wraz z oświetleniem. 

 Generalny Wykonawca jest zobowiązany wykonywać pomiary ochronne zbudowanej sieci zgodnie 

z przepisami ( 1 raz na 6-miesiecy ) i przedstawienia ich w formie protokołów. 

 Demontaż sieci po zakończeniu budowy. 

 Generalny Wykonawca jest zobowiązany do codziennego sprawdzenia popartego protokołem 

sprawności wyłączników różnicowo prądowych. 

 

8. Instalacje teletechniczne 

 

8.1 Zakres systemów: 

 

1. Instalacja telefoniczna i internetowa 

2. Instalacja telewizji kablowej 

3. Instalacja domofonowa 

4. Instalacja „bramek” w windach umożliwiająca połączenie windy za pomocą kart GSM z serwisem 

w razie awarii. 

5. Instalacja systemu oddymiania klatek schodowych 

6. Instalacja detekcji CO i LPG 

7. Instalacja telewizji dozorowej – 6 kamer 

8. Instalacja sygnalizacji pożaru 

 

Wymienione wyżej systemy winny obejmować zgodnie z załączoną listą dokumentacji przetargowej 

wszystkie niezbędne urządzenia i aparaty, oprogramowania, licencje, materiały, procedury wykonawcze, 

odbiorowe i testowe, szkolenia użytkownika - pozwalające na ich właściwą pracę. 

 

8.2 Zawartość oferty: 

 

Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie instalacji zgodnie z dokumentacją 
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projektową a w szczególności: 

 instalację kablową (zasileń, sterowań, wizyjną, logiczną itp) opartą na certyfikowanych kablach 

odpowiednich do warunków zewnętrznych i wewnętrznych, odpowiednio mocowanych. 

 zapewnienie wszelkich uszczelnień przejść przez przegrody budowlane w tym przejścia o odpowiedniej 

odporności ogniowej przez ściany i stropy oddzieleń pożarowych. 

 koordynację pomiędzy innymi instalacjami liniowymi i konstrukcją budynku. 

 wykonanie testów funkcjonalnych , w tym z udziałem PSP. 

 opracowanie instrukcji obsługi, książek obsługi poszczególnych systemów, instrukcji postępowania 

w stanach awaryjnych itp.  

 propozycję umowy serwisowej . 

 wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów np.: rezystancji, spadku napięcia, tłumienności, ochrony 

przeciwporażeniowej, pojemności linii, itp.. 

 wykonanie zasileń do klap pożarowych i dymowych łącznie z zasilaczami i sterowaniem . 

 ułożenie przewodów sygnałowych do interkomów windowych. 

 koordynację pomiędzy wszystkimi powyższymi systemami. 

 przeprowadzenie wszystkich testów 

 Generalny Wykonawca doprowadzi i podłączy wszystkie zamontowane urządzenia, pompy, 

wentylatory siłowniki klap p.poż, sterowniki. Itp. . 

 Wentylatory w częściach technicznych powinny być zaopatrzone w wyłącznik serwisowy. 

 

9. Wykonanie instalacji elektrycznych i słaboprądowych. 

 

1) Generalny Wykonawca dostarczy i wyposaży pomieszczenia rozdzielnic w sprzęt BHP (tabliczki 

ostrzegawcze, opisy drzwi, instrukcje, schematy, sprzęt p.poż,.). 

2) Generalny Wykonawca wykona instalacje Głównej Szyny wyrównania potencjału, wszystkie metalowe 

podłoża łączyć z konstrukcją budynku i urządzeniami zapewniając ekwipotencjalizację. 

3) Generalny Wykonawca oznaczy i opisze urządzenia oraz wyposaży w kompletną dokumentację 

ruchową pomieszczenie ruchu zgodnie z wymaganiami i normami. 

4) Generalny Wykonawca wykona rozruch i uruchomienie rozdzielnic, dokumenty rozruchowe i 

odbiorowe z dokumentacją powykonawczą przekaże do biura Inwestora. 

5) Generalny Wykonawca dostarczy do Biura Inwestora wszystkie niezbędne dokumenty na materiały 

i urządzenia (certyfikaty, atesty, aprobaty (w oryginale), świadectwa pochodzenia, przed ich 

zabudowaniem. 

6) Generalny Wykonawca instalacje będzie prowadził tak, aby uniknąć kolizji z innymi instalacjami oraz 

w sposób zapewniający maksymalną estetykę uwzględniając zalecenia Inspektora Nadzoru. 

7) Generalny Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za koordynację prac na budowie w zakresie 

prowadzenia instalacji w celu uniknięcia kolizji z innymi instalacjami., 

8) Generalny Wykonawca wykona kompletna instalację sygnalizacji pożaru, w zakres wchodzi integracja 

z innymi systemami ( elektryczny, mechaniczny, budowlany) i dokona odbioru ze wszystkimi 

instytucjami zewnętrznymi i użytkownikiem, dokona przeszkolenia personelu użytkownika. 

9) Generalny Wykonawca wykona instalację zasilania i okablowania sygnałowego systemu CCTV, należy 

dobrać kable sygnałowe i zasilające kamery . 

10) Generalny Wykonawca wykona instalację odgromową na dachu budynku według rozwiązań 

systemowych. 

11) Zabezpieczenie wszystkich swoich i powierzonych materiałów przed warunkami atmosferycznymi, 

osobami niepowołanymi. 

12) Generalny Wykonawca przy pomocy własnych służb wykona pomiary i próby zmontowanych urządzeń 

i instalacji a protokoły stanu oporności izolacji, kabli, przewodów, urządzeń i rozdzielnic, instalacji 

uziemiającej , ochrony przeciwporażeniowej, robót zanikających i zakrytych , odbiorów częściowych, 

rozruchowe, po montażowe, szkolenia personelu, świadectwa pochodzenia, aprobaty techniczne, 

certyfikaty, karty gwarancyjne i dokumentację powykonawczą przedstawi do biura Inwestora 

13) Do odbiorów urzędowych i końcowego odbioru Generalny Wykonawca będzie zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy 

- szczegółowe specyfikacje techniczne, 

- ustalenia technologiczne, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, testów i prób, 

- karta nastaw parametrów charakterystycznych aparatów i urządzeń po rozruchu, 
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- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze      specyfikacją, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

- kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

- listę producentów i dostawców urządzeń zainstalowanych w obiekcie 

- inne dokumenty wymagane do odbiorów urzędowych przez PSP, Pip, Sanepid, 

- inne dokumenty wymagane Prawem Budowlanym, 

 

 

10.  Roboty Końcowe 

 

1) Zdementowanie wszystkich tymczasowych elementów zaplecza. 

2) Dostarczenie oświadczenia Kierownika Budowy : 

 o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia 

na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami 

 o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także sąsiednich ulic. 

3) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej nie uwzględniającej pomiarów lokali 

mieszkalnych i usługowych 

4) Wykonanie dokumentacji powykonawczej z podaniem listy dostawców i adresów producentów 

materiałów oraz podwykonawców, 

5) Dostarczenie wszystkich certyfikatów i deklaracji zgodności oraz protokołów badań i sprawdzeń, 

6) Końcowe sprzątanie po zakończeniu robót ( obejmuje porządki na terenie całej działki i na całym 

terenie przyległym) 

7) Generalny Wykonawca zobowiązany jest do zebrania całej koniecznej dokumentacji projektowej, 

opinii, raportów, protokołów itp. koniecznych do uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie. 

8) Kierownik Budowy potwierdzi zgodność dokumentacji powykonawczej z głównym zakresem prac oraz 

prac Najemców. 

9) Kierownik Budowy Generalnego Wykonawcy naniesie na Projekt Budowlany wprowadzone w trakcie 

trwania budowy nieistotne zmiany oraz potwierdzi je zgodnie z przepisami prawa. 

10) Wykonanie dokumentacji powykonawczej w rozumieniu prawa budowlanego w ilości 3 kpl (wersja 

papierowa + płyty CD - rysunki w formacie DWG w wersji AutoCad). 

11) Wykonanie testów integracyjnych dla instalacji SAP. 

12) Generalny Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszystkich niezbędnych i koniecznych opinii, 

raportów i akceptacji urzędów, instytutów, straży pożarnej, inspekcji pracy, Sanepid’u etc. 

pozwalających uzyskać Pozwolenie na Użytkowanie.  


