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Załącznik nr 4  

do Standardu budowlanego stanu deweloperskiego  

 
 

 
 

 

 
 

1. Książka obiektu budowlanego. 

 
2. Pozwolenie na użytkowanie: 

- budynków wraz z infrastrukturą zewnętrzną; 

- na wykonanie sieci zewnętrznych wodno-kanalizacyjnych, elektroenergetycznych 

i teletechnicznych; 

- ewentualne   potwierdzenia   zgłoszeń   zakończenia   budowy   i   rozpoczęcia   użytkowania   dla 

elementów infrastruktury niewymagających pozwolenia na budowę. 

 
3. Stanowiska urzędów w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym z: 

- Inspekcji Ochrony Środowiska 

- Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

- Państwowej Inspekcji Pracy 

- Państwowej Straży Pożarnej 

wraz z ewentualnymi protokołami pokontrolnymi. 

 
4. Protokół pokontrolny PINB z inspekcji budynku przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie. 

 
5. Pozwolenia na budowę: 

- dla wykonanych budynków, 
- na wykonanie sieci zewnętrznych wodno-kanalizacyjnych, elektroenergetycznych 

i teletechnicznych, 

- ewentualne   potwierdzenia   dokonanych   zgłoszeń   na   wykonanie   przyłączy   oraz   elementów 

infrastruktury technicznej, 

 
6. Dokumentacja formalno-prawna związana procesem przygotowania inwestycji (oryginały), w tym m.in.: 

- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla zrealizowanej inwestycji 

- Warunki techniczne przyłączenia budynków do miejskiej infrastruktury technicznej: 

- wodociągowej 
- kanalizacyjnej, 

- gazowej, 

- elektroenergetycznej, 

- teletechnicznej 

- drogowej. 

 
7. Kompletny Dziennik Budowy wraz z oświadczeniami kierownika budowy, kierowników robót budowlanych 

oraz inspektorów nadzoru budowlanego o wykonaniu budynku oraz instalacji zgodnie z pozwoleniem na 

budowę, dokumentacją, normami i przepisami oraz sztuką budowlaną oraz uporządkowaniu placu 

budowy. 

 
8. Kopie uprawnień oraz zaświadczenia potwierdzającego przynależność do odpowiedniej izby Samorządu 

Zawodowego kierownika budowy, kierowników robót i inspektorów nadzoru. 

 
9. Kompletna lista dostawców urządzeń oraz podwykonawców wraz danymi teleadresowymi. 

Pozwolenia i dokumenty prawne 

 

Lista dokumentów technicznych 
do przekazania wraz z 

budynkiem* 
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10. Umowy na dostawę mediów (woda, ciepło, gaz, prąd, telekomunikacja) 

 
11. Zestawienie umów serwisowych wraz z listą teleadresową. 

 
12. Zestawienie umów z odbiorcami odpadów wraz z odpowiednimi certyfikatami firm utylizujących (śmieci, 

materiały oświetleniowe, odpady techniczne itp.). 

 
13. Zestawienie list i protokołów usterkowych, dla robót i usterek podlegających wykonaniu. 

 
14. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza budynku i sieci zatwierdzona w ZUD. 

 
15. Powykonawczy pomiar powierzchni w budynku, w tym każdego lokalu, potwierdzony przez geodetę z 

uprawnieniami, zgodny z obowiązującymi polskimi normami (wg normy PN-ISO 9836:1997 oraz przepisami 
skarbowymi na potrzeby deklaracji podatkowej). 

 
16. Kopie umów na wykonywanie robót budowlanych i instalacyjnych wraz z odpowiednimi załącznikami: 

- Umowa o generalne wykonawstwo robót, 

- Umowa na wykonanie zazielenień, 

- Umowy na wykonanie przyłączy i sieci zewnętrznych 

- Inne, jeśli zawarte. 

 
17. Zestawienie (lub kopie, jeśli istnieją) gwarancji na wykonane roboty budowlano-montażowe i instalacyjne 

oraz zamontowane urządzenia. 

 
18. Książki rewizyjne dla urządzeń podlegających odbiorowi UDT. 

 
19. Informacja  o  sposobie  pomiaru  zużycia  mediów  wraz  z  „Zasadami  i  instrukcją  sposobu  rozliczania 

mediów z najemcami” w budynkach. 

 
20. Scenariusz  zdarzeń  pożarowych  oraz  Instrukcja  bezpieczeństwa  pożarowego,  zatwierdzony  przez 

uprawnionego rzeczoznawcę d/s przeciwpożarowych. 

 
21. Instrukcja użytkowania, eksploatacji i konserwacji obiektu budowlanego. 
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Projekty budowlane: 

 
1. Kompletne projekty budowlane zatwierdzone do realizacji przez Urząd, w tym: 

- plany zagospodarowania terenu, 

- architektura, 

- konstrukcja wraz z obliczeniami statycznymi, 
- projekty branżowe (instalacje elektryczne, mechaniczne i sanitarne), 

- operat/raport oddziaływania inwestycji na środowisko, 

- założenia ochrony przeciwpożarowej budynku, 

- badania geotechniczne podłoża gruntowego, 
- konieczne uzgodnienia (bhp, sanepid, ppoż., dostawcy mediów, ZUD itp.), 

 
2. Kompletne projekty budowlano-wykonawcze zatwierdzone do realizacji (jeśli istniały) dla rozbudowy 

powierzchni najemców w zakresie wszystkich branż jw. wraz koniecznymi uzgodnieniami (bhp, sanepid, 

ppoż.). 

 
3. Kompletne projekty budowlano-wykonawcze zatwierdzone do realizacji przez Urząd (jeśli było to 

koniecznym) dla wykonania infrastruktury technicznej dla: 

- sieci wodociągowej, 

- sieci elektroenergetycznej, 

- sieci gazowej, 
- sieci kanalizacyjnych, 

- przyłącza wodociągowego, 

- przyłącza gazowego i stacji redukcyjnej gazu. 
wraz koniecznymi uzgodnieniami. 

Projekt budowlany 
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Konstrukcja i architektura: 

 
1. Kompletny projekt wykonawczy architektury i konstrukcji budynku wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, 

 
2. Kompletny projekt wykonawczy dla konstrukcji budynku (zbrojenie i szalunki), 

 
3. Kompletne projekty wykonawcze dla rozbudowy powierzchni najemców w zakresie wszystkich branż oraz 

z niezbędnymi uzgodnieniami. 
 

 
Instalacje sanitarne 

 
4. Kompletny wykonawczy w zakresie instalacji sanitarnych: 

- Instalacje wodno-kanalizacyjne i hydrantowe, 

- Instalacje centralnego ogrzewania, 

- Instalacja wentylacji mechaniczne i klimatyzacja 
- Instalacja nawilżania powietrza 

- Instalacja wody lodowej 

- Instalacja tryskaczowe (garaż) 

- doprowadzenie czynnika grzewczego do nagrzewnic wentylacyjnych 

- kotłownia i technologia kotłowni gazowej / olejowej 
- pozostałe istniejące i nie wymienione. 

 

 
Instalacje elektroenergetyczne 

 
5. Kompletny projekty wykonawcze w zakresie instalacji elektroenergetycznych: 

- Stacja transformatorowa (przyłącze, rozdzielnica SN, transformator, rozdzielnica główna nn), 

- Konstrukcje wsporcze, WLZ, 

- Instalacje elektryczne wewnętrzne, w tym: 

- rozdzielnice oddziałowe, technologiczne, 

- instalacja oświetlenia 
- instalacja zasilania gniazd wtyczkowych, 

- instalacja odgromowa 

- instalacja połączeń wyrównawczych, 

- instalacja głównego wyłącznika prądu, 

- Instalacja telefoniczna, 

- Instalacja automatyki wentylacji, 
- Instalacja automatyki kotłowni, 

- Instalacja detekcji gazu, 

- Instalacja oddymiania (zasilanie i sterowanie), 
- Instalacja CCTV, 

- Instalacja kontroli dostępu i domofonu, 

- System przywoławczy (wc). 

Projekty wykonawcze 
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Konstrukcja i architektura: 

 
1. Powykonawcza dokumentacja architektury budynku, w tym: 

- oświadczenia kierowników robót o wykonaniu prac zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją, 

obowiązującymi przepisami prawa, wiedzą techniczną, sztuką budowlana i polskimi normami. 

- opisy techniczne i rysunki wykonanych robót wraz z zaznaczeniem zmian istotnych w stosunku do 

Projektu budowlanego, 

- protokoły odbioru robót częściowych i zanikowych, 

- protokoły z badania próbek betonu, 

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza przeprowadzonych prac, 

- odpowiednie certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, świadectwa dopuszczenia oraz aprobaty 

techniczne dla zastosowanych materiałów (beton, stal, kotwy fundamentowe, itp.) wraz z 

czytelnym opisem miejsca ich wbudowania. 

 
2. Powykonawcza dokumentacja konstrukcji budynku (konstrukcje żelbetowe i stalowe), w tym: 

- oświadczenia kierowników robót o wykonaniu prac zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją, 
obowiązującymi przepisami prawa, wiedzą techniczną, sztuką budowlana i polskimi normami. 

- opisy techniczne i rysunki wykonanych robót z zaznaczeniem zmian istotnych w stosunku  do 

Projektu budowlanego, 

- protokoły odbioru robót częściowych i zanikowych, 

- protokoły z badania próbek betonu, 
- protokoły z badania podłoża gruntowego pod fundamenty, 

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza przeprowadzonych prac, 

- odpowiednie certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, świadectwa dopuszczenia oraz aprobaty 

techniczne dla zastosowanych materiałów (beton, stal, kotwy fundamentowe, itp.) wraz z 

czytelnym opisem miejsca ich wbudowania. 

 
3. Powykonawcza dokumentacja konstrukcji fasady, stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej w tym: 

- oświadczenia kierowników robót o wykonaniu prac zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją, 

obowiązującymi przepisami prawa, wiedzą techniczną, sztuką budowlana i polskimi normami, 
- opisy techniczne i rysunki wykonanych elementów robót, 

- protokoły odbioru robót częściowych, 

- protokoły odbiorów poszczególnych elementów konstrukcyjnych, 

- odpowiednie certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, świadectwa dopuszczenia oraz aprobaty 

techniczne dla zastosowanych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych (stal,  kamień 

elewacyjny, przeszklenia, elementy konstrukcyjne fasady,  łączenia,  mocowania,  uszczelki,  itp.) 

wraz z czytelnym z opisem miejsca ich wbudowania, 
- instrukcje eksploatacji oraz warunki gwarancyjne (gwarancje) od producentów i dostawców 

elementów fasady, 

 
4. Powykonawcza dokumentacja architektoniczna i budowlana dla rozbudowy poszczególnych powierzchni 

w budynku wraz z odpowiednimi uzgodnieniami rzeczoznawców w zakresie bhp  i ergonomii  pracy, 

sanepid oraz p-poż., w tym: 

- oświadczenia kierowników robót o wykonaniu prac zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją, 

obowiązującymi przepisami prawa, wiedzą techniczną, sztuką budowlana i polskimi normami, 

- protokoły odbioru robót częściowych i zanikowych, 
- odpowiednie certyfikaty, atesty, świadectwa dopuszczenia oraz aprobaty techniczne dla 

zastosowanych materiałów (drzwi, okna, przeszklenia, mocowania,  ścianki  kartonowo-gipsowe, 

farby, beton, płyty podłogowe, wykładziny podłogowe, płytki ścienne i podłogowe, kleje, żaluzje 

okienne itp.) wraz z czytelnym opisem miejsca ich wbudowania; 

 
5. Projekt powykonawczy zagospodarowania terenu (dojazd do obiektu, chodniki, mała architektura) wraz z 

inwentaryzacją powykonawczą zatwierdzoną w ZUD, w tym: 
- oświadczenia  kierowników  robót  o  wykonaniu  prac  zgodnie  z  zatwierdzoną  dokumentacją, 

Dokumentacja powykonawcza i rewizyjna 
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obowiązującymi przepisami prawa, wiedzą techniczną, sztuką budowlana i polskimi normami, 
- protokoły z badania podłoża gruntowego pod poszczególne warstwy konstrukcyjne, 

- protokoły odbioru robót częściowych i zanikowych, 

- odpowiednie   certyfikaty,   atesty,   świadectwa   dopuszczenia   oraz   aprobaty   techniczne   dla 

zastosowanych materiałów wraz z czytelnym opisem miejsca ich wbudowania; 

 
6. Projekt powykonawczy zagospodarowania zieleni, w tym: 

- oświadczenia  kierowników  robót  o  wykonaniu  prac  zgodnie  z  zatwierdzoną  dokumentacją, 

obowiązującymi przepisami prawa, wiedzą techniczną, sztuką budowlana i polskimi normami, 

- inwentaryzacja powykonawcza wykonanych prac wraz z opisem dokonanych nasadzeń, 

- protokoły odbioru robót, 

- odpowiednie   certyfikaty,   atesty,   świadectwa   dopuszczenia   oraz   aprobaty   techniczne   dla 
zastosowanych materiałów wraz z czytelnym opisem miejsca ich wbudowania; 

 
7. Projekty powykonawcze i rewizyjne dla wind osobowych i towarowych, w tym: 

- oświadczenia  kierowników  robót  o  wykonaniu  prac  zgodnie  z  zatwierdzoną  dokumentacją, 

obowiązującymi przepisami prawa, wiedzą techniczną, sztuką budowlana i polskimi normami, 

- inwentaryzacja powykonawcza wykonanych prac wraz z ich opisem, 

- protokoły odbioru robót oraz decyzje dopuszczenia do użytkowania wydaną przez UDT (wraz z 

księgami rewizyjnymi dla urządzeń), 

- odpowiednie   certyfikaty,   atesty,   świadectwa   dopuszczenia   oraz   aprobaty   techniczne   dla 

zastosowanych materiałów; 

 

8. Dokumentacja powykonawcza aranżacji wnętrz mieszkań, w tym: 

- oświadczenie kierownika budowy lub kierowników robót o wykonaniu prac zgodnie z 

zatwierdzoną dokumentacją, obowiązującymi przepisami prawa, wiedzą techniczną, sztuką 

budowlana i polskimi normami; 

- opisy i rysunki z naniesionymi ewentualnymi zmianami opieczętowane i podpisane przez kierownika 

budowy lub kierowników robót; 

- komplet dokumentów dotyczących każdego lokalu mieszkalnego, takich jak instrukcje, gwarancje, itp. 

posegregowanych w oddzielnych segregatorach / teczkach dla każdego lokalu; 
 

 
Instalacje sanitarne 

 
9. Dokumentacja powykonawcza i rewizyjna dla wykonanych instalacji wodno-kanalizacyjnych, 

uwzględniające wykonane instalacje: 

- instalacja wody zimnej i ciepłej, 

- instalacja kanalizacji sanitarnej 
- instalacja kanalizacji deszczowej 

- instalacja kanalizacji   technologicznej   (w   tym instalacja odprowadzenia skroplin z 
pomieszczeń najemców), 

- instalacja ppoż. hydrantowa 

w tym: 

- oświadczenia  kierowników  robót  o  wykonaniu  prac  zgodnie  z  zatwierdzoną  dokumentacją, 
obowiązującymi przepisami prawa, wiedzą techniczną, sztuką budowlana i polskimi normami, 

- opisy techniczne, schematy instalacyjne, zestawienia zaworów, oraz rysunki powykonawcze dla 

wykonanych elementów robót oraz instalacji wraz z zaznaczeniem zmian istotnych w stosunku do 

Projektu budowlanego, 

- zestawienie zastosowanych materiałów i urządzeń wraz z opisem ich miejsca wbudowania, 

- odpowiednie certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, świadectwa dopuszczenia oraz aprobaty 
techniczne dla zastosowanych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych instalacji (rury, 

wsporniki i uchwyty, kable i przewody, osprzęt,  łączenia, mocowania, uszczelki, izolacje, pompy, 

zawory, itp.) wraz z czytelnym opisem miejsca ich wbudowania, 

- protokoły  odbioru  robót  częściowych,  prób  ciśnieniowych  oraz  płukania  instalacji  (w  tym  m.in. 

protokoły badań i sprawdzeń dla: 
- instalacji wody dla celów bytowych (próby ciśnieniowe, badania bakteriologiczne wody), 
- instalacji hydrantowej  ppoż. (próby ciśnieniowe); 
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- instalacji odprowadzenia skroplin (próby ciśnieniowe), itp.; 

- protokoły pomiaru hałasu dla zainstalowanych urządzeń, 

- protokoły odbiorów poszczególnych urządzeń i instalacji, 

- DTR-ki  (Dokumentacja  techniczno-ruchowa)  dla  wszystkich  zainstalowanych  urządzeń  (wraz  z 

ewentualnie istniejącymi księgami rewizyjnymi dla wbudowanych urządzeń), 

- instrukcje   eksploatacji   oraz   warunki   gwarancyjne   (gwarancje)   lub   umowy   gwarancyjne 

producentów i dostawców, 
- umowy serwisowe. 

 
 

10. Dokumentacja   powykonawcza   i   rewizyjna   dla   wykonanych   instalacji   wentylacji   mechanicznej i 
klimatyzacji (w tym centrali wentylacyjnych i nawilżaczy), w tym: 

- oświadczenia kierowników robót o wykonaniu prac zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją, 

obowiązującymi przepisami prawa, wiedzą techniczną, sztuką budowlana i polskimi normami, 

- opisy techniczne, schematy instalacyjne, zestawienia zaworów oraz rysunki powykonawcze dla 

wykonanych elementów robót oraz instalacji wraz z zaznaczeniem zmian istotnych w stosunku do 

Projektu budowlanego, 
- zestawienie bilansów cieplnych dla poszczególnych instalacji i urządzeń jak również dla całości 

budynku, 

- zestawienie zastosowanych materiałów i urządzeń wraz z opisem ich miejsca wbudowania, 

- odpowiednie certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, świadectwa dopuszczenia oraz aprobaty 

techniczne dla zastosowanych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych instalacji (rury, 

wsporniki i uchwyty, kable i przewody, osprzęt,  łączenia, mocowania, uszczelki, izolacje, pompy, 

zawory, itp.) wraz z czytelnym opisem miejsca ich wbudowania, 

- protokoły odbioru robót częściowych i zanikowych, prób ciśnieniowych oraz płukania instalacji, 
- protokoły pomiaru hałasu w pomieszczeniach najemców i pomieszczeniach technicznych (w tym 

pomiary hałasu dla zainstalowanych urządzeń), 

- protokoły pomiaru wydatków i skuteczności wentylacji w we wszystkich pomieszczeniach budynku 

wraz z opisem nastawów poszczególnych elementów instalacji, 

- protokoły odbiorów poszczególnych urządzeń i instalacji, 
- DTR-ki (Dokumentacja techniczno-ruchowa) dla wszystkich zainstalowanych urządzeń (wraz z 

ewentualnie istniejącymi księgami rewizyjnymi dla wbudowanych urządzeń), 

- instrukcje eksploatacji oraz warunki gwarancyjne (gwarancje) lub umowy gwarancyjne 

producentów i dostawców, 

- umowy serwisowe. 

 
11. Dokumentacja powykonawcza i rewizyjna dla wykonanych instalacji automatyki wentylacji mechanicznej 

budynku, w tym: 

- oświadczenia kierowników robót o wykonaniu prac zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją, 
obowiązującymi przepisami prawa, wiedzą techniczną, sztuką budowlana i polskimi normami, 

- opisy techniczne, schematy instalacyjne i technologiczne, rysunki powykonawcze dla wykonanych 
elementów robót oraz instalacji, 

- wykaz użytych materiałów i urządzeń (typy i ilości zamontowane, ilości niezbędne dla celów 

prawidłowej eksploatacji) wraz z opisem ich miejsca wbudowania, 

- karty katalogowe i instrukcje użytkowania zainstalowanych sterowników i urządzeń, 
- odpowiednie certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, świadectwa dopuszczenia oraz aprobaty 

techniczne dla zastosowanych materiałów oraz urządzeń zastosowanych w instalacji (drabinki i 
korytka kablowe,  rury, wsporniki i uchwyty, kable i przewody,  puszki podłogowe, osprzęt, itp.) 

wraz z czytelnym opisem miejsca ich wbudowania, 

- protokoły  odbiorów  częściowych  i końcowych  dla  poszczególnych  robót  budowlanych,  urządzeń  

i instalacji, 

- kompletne protokoły pomiarowe i sprawdzające dla instalacji, 
- DTR-ki (Dokumentacja techniczno-ruchowa) dla zainstalowanych urządzeń, 

- warunki gwarancyjne (gwarancje) lub umowy gwarancyjne producentów i dostawców, 

- umowy serwisowe na urządzenia jeśli są wymagane. 

 
12. Dokumentacja powykonawcza i rewizyjna dla wykonanych instalacji kotłowni, w tym: 

- oświadczenia kierowników robót o wykonaniu prac zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją, 

obowiązującymi przepisami prawa, wiedzą techniczną, sztuką budowlana i polskimi normami, 
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- opisy techniczne, schematy instalacyjne, zestawienia zaworów oraz rysunki powykonawcze dla 

wykonanych elementów robót oraz instalacji wraz z zaznaczeniem zmian istotnych w stosunku do 

Projektu budowlanego, 

- zestawienie bilansów cieplnych dla poszczególnych instalacji i urządzeń jak również dla całości 

budynku, 

- zestawienie zastosowanych materiałów i urządzeń wraz z opisem ich miejsca wbudowania, 

- odpowiednie certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, świadectwa dopuszczenia oraz aprobaty 

techniczne dla zastosowanych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych instalacji (rury, 

wsporniki i uchwyty, kable i przewody, osprzęt,   łączenia, mocowania, uszczelki, izolacje, pompy, 

zawory, itp.) wraz z czytelnym opisem miejsca ich wbudowania, 
- protokoły odbioru robót częściowych, prób ciśnieniowych oraz płukania instalacji, 

- protokoły pomiaru hałasu dla zainstalowanych urządzeń, 

- protokoły pomiaru wydajności poszczególnych urządzeń wraz z opisem nastawów poszczególnych 

elementów instalacji, 

- protokoły sprawdzeń i odbioru przewodów kominowych, 

- protokoły odbiorów poszczególnych urządzeń i instalacji (w tym protokoły Uruchomienia kotłów 

przez autoryzowany serwis oraz Odbioru kotłowni przez UDT), 

- DTR-ki  (Dokumentacja  techniczno-ruchowa)  dla  wszystkich  zainstalowanych  urządzeń  (wraz  z 

ewentualnie istniejącymi księgami rewizyjnymi dla wbudowanych urządzeń), 

- instrukcje   eksploatacji   oraz   warunki   gwarancyjne   (gwarancje)   lub   umowy   gwarancyjne 

producentów i dostawców, 

- umowy serwisowe. 

 
13. Dokumentacja powykonawcza i rewizyjna dla wykonanych instalacji automatyki kotłowni budynku, w tym: 

- oświadczenia  kierowników  robót  o  wykonaniu  prac  zgodnie  z  zatwierdzoną  dokumentacją, 

obowiązującymi przepisami prawa, wiedzą techniczną, sztuką budowlana i polskimi normami, 

- opisy techniczne, schematy instalacyjne i technologiczne, rysunki powykonawcze dla wykonanych 

elementów robót oraz instalacji, 

- wykaz  użytych  materiałów  i  urządzeń  (typy  i ilości  zamontowane,  ilości  niezbędne  dla  celów 

prawidłowej eksploatacji) wraz z opisem ich miejsca wbudowania, 

- karty katalogowe i instrukcje użytkowania zainstalowanych sterowników i urządzeń, 
- odpowiednie certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, świadectwa dopuszczenia oraz aprobaty 

techniczne dla zastosowanych materiałów oraz urządzeń zastosowanych w instalacji (drabinki i 

korytka kablowe,  rury, wsporniki i uchwyty, kable i przewody,  puszki podłogowe, osprzęt, itp.) 

wraz z czytelnym opisem miejsca ich wbudowania, 

- protokoły odbiorów częściowych i końcowych dla poszczególnych robót budowlanych, urządzeń  

i instalacji, 

- kompletne protokoły pomiarowe i sprawdzające dla instalacji, 
- DTR-ki (Dokumentacja techniczno-ruchowa) dla zainstalowanych urządzeń, 

- warunki gwarancyjne (gwarancje) lub umowy gwarancyjne producentów i dostawców, 

- umowy serwisowe na urządzenia jeśli są wymagane. 

 
14. Dokumentacja powykonawcza i rewizyjna dla wykonanych instalacji grzewczych: 

- Instalacji centralnego ogrzewania, 
- Instalacji doprowadzenia czynnika grzewczego do nagrzewnic wentylacyjnych 

w tym: 

- oświadczenia  kierowników  robót  o  wykonaniu  prac  zgodnie  z  zatwierdzoną  dokumentacją, 

obowiązującymi przepisami prawa, wiedzą techniczną, sztuką budowlana i polskimi normami, 

- opisy techniczne, schematy instalacyjne, zestawienia zaworów oraz rysunki powykonawcze dla 
wykonanych elementów robót oraz instalacji wraz z zaznaczeniem zmian istotnych w stosunku do 

Projektu budowlanego, 

- zestawienie bilansów cieplnych dla poszczególnych instalacji i urządzeń jak również dla całości 

budynku, 

- zestawienie zastosowanych materiałów i urządzeń wraz z opisem ich miejsca wbudowania, 

- odpowiednie certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, świadectwa dopuszczenia oraz aprobaty 
techniczne dla zastosowanych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych instalacji (rury, 

wsporniki i uchwyty, kable i przewody, osprzęt,  łączenia, mocowania, uszczelki, izolacje, pompy, 

zawory, itp.) wraz z czytelnym opisem miejsca ich wbudowania, 

- protokoły odbioru robót częściowych i zanikowych, prób ciśnieniowych oraz płukania instalacji (w 
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tym m.in. protokoły badań i sprawdzeń), 
- protokoły pomiaru hałasu dla zainstalowanych urządzeń, 

- protokoły pomiaru wydajności poszczególnych urządzeń wraz z opisem nastawów poszczególnych 

elementów instalacji, 

- protokoły odbiorów poszczególnych urządzeń i instalacji, 

- DTR-ki  (Dokumentacja  techniczno-ruchowa)  dla  wszystkich  zainstalowanych  urządzeń  (wraz  z 
ewentualnie istniejącymi księgami rewizyjnymi dla wbudowanych urządzeń), 

- instrukcje   eksploatacji   oraz   warunki   gwarancyjne   (gwarancje)   lub   umowy   gwarancyjne 

producentów i dostawców, 
- umowy serwisowe. 

 

 
Przyłącza 

 
15. Dokumentacja powykonawcza dla wykonanej sieci (przyłącza) wodociągowego, w tym: 

- oświadczenia kierowników robót o wykonaniu prac zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją, 

obowiązującymi przepisami prawa, wiedzą techniczną, sztuką budowlana i polskimi normami, 

- opisy techniczne, schematy instalacyjne, zestawienia zaworów oraz rysunki powykonawcze dla 
wykonanych elementów robót oraz instalacji wraz z zaznaczeniem zmian istotnych w stosunku do 

Projektu budowlanego, 

- zestawienie zastosowanych materiałów i urządzeń wraz z opisem ich miejsca wbudowania, 
- odpowiednie certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, świadectwa dopuszczenia oraz aprobaty 

techniczne dla zastosowanych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych instalacji (rury, 

wsporniki i uchwyty, kable i przewody, osprzęt, łączenia, mocowania, uszczelki, izolacje, pompy, 

zawory, itp.) wraz z czytelnym opisem miejsca ich wbudowania, 
- protokoły odbioru robót częściowych i zanikowych, prób ciśnieniowych oraz płukania instalacji, 

- protokoły odbiorów poszczególnych urządzeń i instalacji (w tym odbioru i dopuszczenia przyłącza 
przez dystrybutora miejscowego). 

 
16. Dokumentacja powykonawcza dla wykonanej sieci (przyłącza) kanalizacji deszczowej i sanitarnej, w tym: 

- oświadczenia kierowników robót o wykonaniu prac zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją, 

obowiązującymi przepisami prawa, wiedzą techniczną, sztuką budowlana i polskimi normami, 

- opisy techniczne, schematy instalacyjne, zestawienia zaworów oraz rysunki powykonawcze dla 

wykonanych elementów robót oraz instalacji wraz z zaznaczeniem zmian istotnych w stosunku do 

Projektu budowlanego, 

- zestawienie zastosowanych materiałów i urządzeń wraz z opisem ich miejsca wbudowania, 
- odpowiednie certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, świadectwa dopuszczenia oraz aprobaty 

techniczne dla zastosowanych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych instalacji (rury, 

wsporniki i uchwyty, kable i przewody, osprzęt, łączenia, mocowania, uszczelki, izolacje, pompy, 

zawory, itp.) wraz z czytelnym opisem miejsca ich wbudowania, 

- protokoły odbioru robót częściowych i zanikowych, prób ciśnieniowych oraz płukania instalacji, 

- protokoły odbiorów poszczególnych urządzeń i instalacji (w tym odbioru i dopuszczenia przyłącza 

przez dystrybutora miejscowego). 

 
17. Dokumentacja powykonawcza dla wykonanej sieci (przyłącza) elektroenergetycznego, w tym: 

- oświadczenia kierowników robót o wykonaniu prac zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją, 
obowiązującymi przepisami prawa, wiedzą techniczną, sztuką budowlana i polskimi normami, 

- opisy techniczne, schematy instalacyjne, zestawienia zaworów oraz rysunki powykonawcze dla 

wykonanych elementów robót oraz instalacji wraz z zaznaczeniem zmian istotnych w stosunku do 

Projektu budowlanego, 

- zestawienie zastosowanych materiałów i urządzeń wraz z opisem ich miejsca wbudowania, 

- odpowiednie certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, świadectwa dopuszczenia oraz aprobaty 

techniczne dla zastosowanych materiałów oraz elementów  konstrukcyjnych  instalacji  (rury 

osłonowe, wsporniki i uchwyty, kable i przewody, osprzęt, łączenia, mocowania, uszczelnienia, 

izolacje, itp.) wraz z czytelnym opisem miejsca ich wbudowania, 
- protokoły odbioru robót częściowych i zanikowych, prób działania i współdziałania instalacji, 

- protokoły odbiorów poszczególnych urządzeń i instalacji (w tym odbioru i dopuszczenia przyłącza 

przez dystrybutora miejscowego). 
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Instalacje elektroenergetyczne 

 
18. Dokumentacja powykonawcza i rewizyjna dla wykonanych instalacji zasilania elektroenergetyczne (stacja 

transformatorowa: przyłącze, rozdzielnica SN, transformator, rozdzielnica główna nn), w tym: 

w tym: 
- oświadczenia kierowników robót o wykonaniu prac zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją, 

obowiązującymi przepisami prawa, wiedzą techniczną, sztuką budowlana i polskimi normami, 

- opisy techniczne, schematy instalacyjne i technologiczne, rysunki powykonawcze dla wykonanych 

elementów robót oraz instalacji wraz z zaznaczeniem zmian istotnych w stosunku do Projektu 

budowlanego, 
- zestawienie bilansów elektroenergetycznych dla poszczególnych instalacji oraz całości budynku, 

- Instrukcja współpracy PZO z siecią energetyczną zewnętrzną 
- Umowa i Warunki Techniczne przyłączenia budynku do sieci zewnętrznej 

- wykaz użytych materiałów i urządzeń (typy i ilości zamontowane, ilości niezbędne dla celów 

prawidłowej eksploatacji), 

- odpowiednie certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, świadectwa dopuszczenia oraz aprobaty 

techniczne dla zastosowanych materiałów oraz urządzeń zastosowanych w instalacji (drabinki i 

korytka kablowe, rury, wsporniki i uchwyty, kable i przewody, osprzęt, itp.), 

- protokoły  odbiorów  częściowych  i końcowych  dla  poszczególnych  robót  budowlanych,  urządzeń  

i instalacji, 

- kompletne protokoły pomiarowe i sprawdzające  dla poszczególnych  instalacji (w tym protokoły 

odbioru przyłącza elektroenergetycznego oraz stacji transformatorowej (PZO),  pomiarów 

rezystancji izolacji dla wszystkich linii elektrycznych, badań i pomiarów oraz prób funkcjonalnych 

ochrony przeciwporażeniowej, badań i prób funkcjonalnych wyłączników przeciwpożarowych), 

- protokoły pomiaru hałasu w pomieszczeniach technicznych – stacja transformatorowa (pomiary 

hałasu dla zainstalowanych urządzeń), 

- DTR-ki (Dokumentacja techniczno-ruchowa) dla wszystkich zainstalowanych urządzeń (wraz z 

ewentualnie istniejącymi księgami rewizyjnymi dla wbudowanych urządzeń), 

- instrukcje eksploatacji oraz warunki gwarancyjne (gwarancje) lub umowy gwarancyjne 

producentów i dostawców, 

- umowy serwisowe na urządzenia jeśli są wymagane. 

 
19. Dokumentacja powykonawcza i rewizyjna dla wykonanych instalacji elektrycznych wewnętrznych: 

- konstrukcje wsporcze, WLZ 

- rozdzielnice oddziałowe, technologiczne, 

- instalacja oświetlenia (ogólnego i miejscowego, ewakuacyjnego (kierunkowego)  i awaryjnego, 

iluminacji i oświetlenia zewnętrznego) 

- instalacja zasilania gniazd wtykowych 220V (dla celów biurowych i porządkowych, dla celów 

gospodarczych i socjalnych, dla zasilania komputerów, dla zasilania podgrzewaczy ciepłej 

wody, zasilania klimakonwektorów), 

- instalacja siły (dźwigów pionowych, klimatyzacji i wentylacji mechanicznej, hydroforni, 

urządzeń kotłowni) 

- instalacja odgromowa i ochronna, 

- instalacja połączeń wyrównawczych, 

- instalacja głównego wyłącznika prądu, 

w tym: 

- oświadczenia kierowników robót o wykonaniu prac zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją, 

obowiązującymi przepisami prawa, wiedzą techniczną, sztuką budowlana i polskimi normami, 

- opisy techniczne, schematy instalacyjne i technologiczne, rysunki powykonawcze dla wykonanych 

elementów robót oraz instalacji wraz z zaznaczeniem  zmian istotnych w stosunku do Projektu 

budowlanego, 
- zestawienie bilansów elektroenergetycznych dla poszczególnych instalacji oraz całości budynku, 

- wykaz użytych materiałów i urządzeń (typy i ilości zamontowane, ilości niezbędne dla celów 
prawidłowej eksploatacji) wraz z opisem ich miejsca wbudowania, 

- karty katalogowe opraw oświetleniowych 

- instrukcje dotyczące technologii wymiany źródeł światła w oprawach zamontowanych w miejscach 



11 

 

 

trudnodostępnych (parter, elewacje), 

- instrukcje użytkowania zainstalowanych urządzeń (rozdzielnice) 

- odpowiednie certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, świadectwa dopuszczenia oraz aprobaty 
techniczne dla zastosowanych materiałów oraz urządzeń zastosowanych w instalacji (drabinki i 

korytka kablowe, rury, wsporniki i uchwyty, kable i przewody,  puszki  podłogowe,  osprzęt, 

oprawy, źródła światła, itp.) wraz z czytelnym opisem miejsca ich wbudowania, 

- protokoły odbiorów częściowych i końcowych dla poszczególnych robót budowlanych, urządzeń  

i instalacji, 

- kompletne protokoły pomiarowe i sprawdzające dla poszczególnych instalacji (w tym m.in.: 

protokoły pomiarów natężenia oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń budynku, pomiarów 

rezystancji izolacji dla wszystkich linii elektrycznych, badań i pomiarów oraz prób funkcjonalnych 

ochrony przeciwporażeniowej, badań i prób funkcjonalnych wyłączników przeciwpożarowych, itd.), 
- DTR-ki  (Dokumentacja  techniczno-ruchowa)  dla  wszystkich  zainstalowanych  urządzeń  (wraz  z 

ewentualnie istniejącymi księgami rewizyjnymi dla wbudowanych urządzeń), 

- instrukcje   eksploatacji   oraz   warunki   gwarancyjne   (gwarancje)   lub   umowy   gwarancyjne 

producentów i dostawców, 

- umowy serwisowe na urządzenia jeśli są wymagane. 

 
20. Dokumentacja powykonawcza i rewizyjna dla przyłącza i centrali telefonicznej budynku, w tym: 

- oświadczenia  kierowników  robót  o  wykonaniu  prac  zgodnie  z  zatwierdzoną  dokumentacją, 

obowiązującymi przepisami prawa, wiedzą techniczną, sztuką budowlana i polskimi normami, 

- opisy techniczne, schematy instalacyjne i technologiczne, rysunki powykonawcze dla wykonanych 

elementów robót oraz instalacji, 

- wykaz  użytych  materiałów  i  urządzeń  (typy  i ilości  zamontowane,  ilości  niezbędne  dla  celów 

prawidłowej eksploatacji) wraz z opisem ich miejsca wbudowania, 

- karty katalogowe i instrukcje użytkowania zainstalowanych urządzeń, 
- odpowiednie certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, świadectwa dopuszczenia oraz aprobaty 

techniczne dla zastosowanych materiałów oraz urządzeń zastosowanych w instalacji (drabinki i 

korytka kablowe,  rury, wsporniki i uchwyty, kable i przewody, puszki podłogowe, osprzęt, itp.) 

wraz z czytelnym opisem miejsca ich wbudowania, 
- protokoły odbiorów częściowych i końcowych dla poszczególnych robót budowlanych, urządzeń  

i instalacji, 

- kompletne protokoły pomiarowe i sprawdzające dla instalacji, 

- DTR-ki (Dokumentacja techniczno-ruchowa) dla zainstalowanych urządzeń, 
- warunki gwarancyjne (gwarancje) lub umowy gwarancyjne producentów i dostawców, 
- umowy serwisowe na urządzenia jeśli są wymagane. 

 
21. Dokumentacja  powykonawcza  i  rewizyjna  dla  wykonanych  instalacji  niskoprądowych  okablowania 

strukturalnego w budynku, w tym: 

- oświadczenia  kierowników  robót  o  wykonaniu  prac  zgodnie  z  zatwierdzoną  dokumentacją, 

obowiązującymi przepisami prawa, wiedzą techniczną, sztuką budowlana i polskimi normami, 

- opisy techniczne, schematy instalacyjne i technologiczne, rysunki powykonawcze dla wykonanych 

elementów robót oraz instalacji, 

- wykaz  użytych  materiałów  i  urządzeń  (typy  i ilości  zamontowane,  ilości  niezbędne  dla  celów 

prawidłowej eksploatacji) wraz z opisem ich miejsca wbudowania, 

- karty katalogowe i instrukcje użytkowania zainstalowanych urządzeń, 

- odpowiednie certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, świadectwa dopuszczenia oraz aprobaty 
techniczne dla zastosowanych materiałów oraz urządzeń zastosowanych w instalacji (drabinki i 

korytka kablowe,  rury, wsporniki i uchwyty, kable i przewody,  puszki podłogowe, osprzęt, itp.) 

wraz z czytelnym opisem miejsca ich wbudowania, 

- protokoły odbiorów częściowych i końcowych dla poszczególnych robót budowlanych, urządzeń  

i instalacji, 
- kompletne protokoły pomiarowe i sprawdzające dla instalacji, 
- DTR-ki (Dokumentacja techniczno-ruchowa) dla zainstalowanych urządzeń, 

- warunki gwarancyjne (gwarancje) lub umowy gwarancyjne producentów i dostawców, 

- umowy serwisowe na urządzenia jeśli są wymagane. 

 
22. Dokumentacja powykonawcza i rewizyjna dla wykonanych instalacji oddymiania, w tym: 

- oświadczenia  kierowników  robót  o  wykonaniu  prac  zgodnie  z  zatwierdzoną  dokumentacją, 
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obowiązującymi przepisami prawa, wiedzą techniczną, sztuką budowlana i polskimi normami, 

- opisy techniczne, schematy instalacyjne i technologiczne, rysunki powykonawcze dla wykonanych 
elementów robót oraz instalacji, 

- wykaz  użytych  materiałów  i  urządzeń  (typy  i ilości  zamontowane,  ilości  niezbędne  dla  celów 

prawidłowej eksploatacji) wraz z opisem ich miejsca wbudowania, 

- karty katalogowe i instrukcje użytkowania zainstalowanych sterowników i urządzeń, 
- odpowiednie certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, świadectwa dopuszczenia oraz aprobaty 

techniczne dla zastosowanych materiałów oraz urządzeń zastosowanych w instalacji (drabinki i 

korytka kablowe,  rury, wsporniki i uchwyty, kable i przewody,  puszki podłogowe, osprzęt, itp.) 

wraz z czytelnym opisem miejsca ich wbudowania, 

- protokoły odbiorów częściowych i końcowych dla poszczególnych robót budowlanych, urządzeń  

i instalacji, 

- kompletne protokoły pomiarowe i sprawdzające dla instalacji, 
- DTR-ki (Dokumentacja techniczno-ruchowa) dla zainstalowanych urządzeń, 

- warunki gwarancyjne (gwarancje) lub umowy gwarancyjne producentów i dostawców, 

- umowy serwisowe na urządzenia jeśli są wymagane. 

 
23. Dokumentacja powykonawcza i rewizyjna dla wykonanych instalacji nadzoru CCTV w budynku, w tym: 

- oświadczenia  kierowników  robót  o  wykonaniu  prac  zgodnie  z  zatwierdzoną  dokumentacją, 

obowiązującymi przepisami prawa, wiedzą techniczną, sztuką budowlana i polskimi normami, 

- opisy techniczne, schematy instalacyjne i technologiczne, rysunki powykonawcze dla wykonanych 

elementów robót oraz instalacji, 

- wykaz  użytych  materiałów  i  urządzeń  (typy  i ilości  zamontowane,  ilości  niezbędne  dla  celów 

prawidłowej eksploatacji) wraz z opisem ich miejsca wbudowania, 

- karty katalogowe i instrukcje użytkowania zainstalowanych sterowników i urządzeń, 
- odpowiednie certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, świadectwa dopuszczenia oraz aprobaty 

techniczne dla zastosowanych materiałów oraz urządzeń zastosowanych w instalacji (drabinki i 

korytka kablowe,  rury, wsporniki i uchwyty, kable i przewody,  puszki podłogowe, osprzęt, itp.) 

wraz z czytelnym opisem miejsca ich wbudowania, 
- protokoły odbiorów częściowych i końcowych dla poszczególnych robót budowlanych, urządzeń  

i instalacji, 

- kompletne protokoły pomiarowe i sprawdzające dla instalacji, 

- DTR-ki (Dokumentacja techniczno-ruchowa) dla zainstalowanych urządzeń, 

- warunki gwarancyjne (gwarancje) lub umowy gwarancyjne producentów i dostawców, 
- umowy serwisowe na urządzenia jeśli są wymagane. 

 
24. Dokumentacja  powykonawcza  i  rewizyjna  dla  wykonanych  instalacji  odczytu  i  archiwizacji  pomiaru 

liczników zamontowanych w budynku, w tym: 

- oświadczenia  kierowników  robót  o  wykonaniu  prac  zgodnie  z  zatwierdzoną  dokumentacją, 

obowiązującymi przepisami prawa, wiedzą techniczną, sztuką budowlana i polskimi normami, 

- opisy techniczne, schematy instalacyjne i technologiczne, rysunki powykonawcze dla wykonanych 

elementów robót oraz instalacji, 

- wykaz  użytych  materiałów  i  urządzeń  (typy  i ilości  zamontowane,  ilości  niezbędne  dla  celów 

prawidłowej eksploatacji) wraz z opisem ich miejsca wbudowania, 

- karty katalogowe i instrukcje użytkowania zainstalowanych sterowników i urządzeń, 

- odpowiednie certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, świadectwa dopuszczenia oraz aprobaty 
techniczne dla zastosowanych materiałów oraz urządzeń zastosowanych w instalacji (drabinki i 

korytka kablowe,  rury, wsporniki i uchwyty, kable i przewody,  puszki podłogowe, osprzęt, itp.) 

wraz z czytelnym opisem miejsca ich wbudowania, 

- protokoły odbiorów częściowych i końcowych dla poszczególnych robót budowlanych, urządzeń  

i instalacji, 

- kompletne protokoły pomiarowe i sprawdzające dla instalacji, 
- DTR-ki (Dokumentacja techniczno-ruchowa) dla zainstalowanych urządzeń, 

- warunki gwarancyjne (gwarancje) lub umowy gwarancyjne producentów i dostawców, 
- umowy serwisowe na urządzenia jeśli są wymagane. 

 
25. Dokumentacja powykonawcza i rewizyjna dla wykonanej instalacji domofonowej w budynku, w tym: 

- oświadczenia  kierowników  robót  o  wykonaniu  prac  zgodnie  z  zatwierdzoną  dokumentacją, 

obowiązującymi przepisami prawa, wiedzą techniczną, sztuką budowlana i polskimi normami, 
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- opisy techniczne, schematy instalacyjne i technologiczne, rysunki powykonawcze dla wykonanych 

elementów robót oraz instalacji, 

- wykaz  użytych  materiałów  i  urządzeń  (typy  i ilości  zamontowane,  ilości  niezbędne  dla  celów 

prawidłowej eksploatacji) wraz z opisem ich miejsca wbudowania, 

- karty katalogowe i instrukcje użytkowania zainstalowanych sterowników i urządzeń, 
- odpowiednie certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, świadectwa dopuszczenia oraz aprobaty 

techniczne dla zastosowanych materiałów oraz urządzeń zastosowanych w instalacji (drabinki i 

korytka kablowe,  rury, wsporniki i uchwyty, kable i przewody,  puszki podłogowe, osprzęt, itp.) 
wraz z czytelnym opisem miejsca ich wbudowania, 

- protokoły odbiorów częściowych i końcowych dla poszczególnych robót budowlanych, urządzeń  

i instalacji, 

- kompletne protokoły pomiarowe i sprawdzające dla instalacji, 
- DTR-ki (Dokumentacja techniczno-ruchowa) dla zainstalowanych urządzeń, 

- warunki gwarancyjne (gwarancje) lub umowy gwarancyjne producentów i dostawców, 

- umowy serwisowe na urządzenia jeśli są wymagane. 

 
26. Dokumentacja powykonawcza i rewizyjna dla wykonanej instalacji detekcji gazu CO i LPG w budynku, w 

tym: 

- oświadczenia  kierowników  robót  o  wykonaniu  prac  zgodnie  z  zatwierdzoną  dokumentacją, 

obowiązującymi przepisami prawa, wiedzą techniczną, sztuką budowlana i polskimi normami, 

- opisy techniczne, schematy instalacyjne i technologiczne, rysunki powykonawcze dla wykonanych 

elementów robót oraz instalacji, 

- wykaz  użytych  materiałów  i  urządzeń  (typy  i ilości  zamontowane,  ilości  niezbędne  dla  celów 
prawidłowej eksploatacji) wraz z opisem ich miejsca wbudowania, 

- karty katalogowe i instrukcje użytkowania zainstalowanych sterowników i urządzeń, 

- odpowiednie certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, świadectwa dopuszczenia oraz aprobaty 

techniczne dla zastosowanych materiałów oraz urządzeń zastosowanych w instalacji (drabinki i 

korytka kablowe,  rury, wsporniki i uchwyty, kable i przewody,  puszki podłogowe, osprzęt, itp.) 

wraz z czytelnym opisem miejsca ich wbudowania, 

- protokoły odbiorów częściowych i końcowych dla poszczególnych robót budowlanych, urządzeń  

i instalacji, 

- kompletne protokoły pomiarowe i sprawdzające dla instalacji, 

- DTR-ki (Dokumentacja techniczno-ruchowa) dla zainstalowanych urządzeń, 
- warunki gwarancyjne (gwarancje) lub umowy gwarancyjne producentów i dostawców, 

- umowy serwisowe na urządzenia jeśli są wymagane. 

 
27. Dokumentacja powykonawcza i rewizyjna dla wykonanej instalacji systemu przywoławczego w toaletach 

dla niepełnosprawnych, w tym: 

- oświadczenia  kierowników  robót  o  wykonaniu  prac  zgodnie  z  zatwierdzoną  dokumentacją, 
obowiązującymi przepisami prawa, wiedzą techniczną, sztuką budowlana i polskimi normami, 

- opisy techniczne, schematy instalacyjne i technologiczne, rysunki powykonawcze dla wykonanych 

elementów robót oraz instalacji, 

- wykaz  użytych  materiałów  i  urządzeń  (typy  i ilości  zamontowane,  ilości  niezbędne  dla  celów 

prawidłowej eksploatacji) wraz z opisem ich miejsca wbudowania, 

- karty katalogowe i instrukcje użytkowania zainstalowanych sterowników i urządzeń, 

- odpowiednie certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, świadectwa dopuszczenia oraz aprobaty 

techniczne dla zastosowanych materiałów oraz urządzeń zastosowanych w instalacji (drabinki i 

korytka kablowe,  rury, wsporniki i uchwyty, kable i przewody,  puszki podłogowe, osprzęt, itp.) 

wraz z czytelnym opisem miejsca ich wbudowania, 

- protokoły odbiorów częściowych i końcowych dla poszczególnych robót budowlanych, urządzeń  

i instalacji, 
- kompletne protokoły pomiarowe i sprawdzające dla instalacji, 

- DTR-ki (Dokumentacja techniczno-ruchowa) dla zainstalowanych urządzeń, 

- warunki gwarancyjne (gwarancje) lub umowy gwarancyjne producentów i dostawców, 

- umowy serwisowe na urządzenia, jeśli są wymagane. 
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Urządzenia techniczne, pozostałe 
 

Dokumenty eksploatacyjne i książki rewizyjne 

 dla wind, 

 zbiorniki ciśnieniowe, 

 urządzenia gazowe (stacje redukcyjne), 

 pozostałe, jeśli istnieją. 
 

Umowy serwisowe dla wszystkich instalacji i urządzeń w budynku. 
 
 

(*) szczegółowe zestawienie do uzgodnienia z BGK Nieruchomości 


