Załącznik nr 6 do Umowy

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DOKUMENTACJI ODBIOROWEJ

Zawartość dokumentacji odbiorowej – 2 niezależne komplety (oryginał i kopia) – wg wyszczególnienia
poniżej. Dokumentacja zebrana w segregatory z opisanymi stronami czołowymi, grzbietami, ze
sporządzonym spisem treści, numeracją stron i przekładkami tematycznymi:
Projekt budowlano-wykonawczy;
Protokoły odbiorowe (cząstkowe i końcowy) – podpisane przez Kierownika Budowy,
Inspektora Nadzoru i PSSE;
Dokumentacja projektowa powykonawcza opisana i opieczętowana przez Kierownika Budowy
(w przypadku zmian projektowych – opisana i opieczętowana przez projektanta, kierownika
budowy i inspektora nadzoru; załączony wykaz zmian nieistotnych);
Sprawozdanie techniczne (należy zawrzeć dane o powierzchniach, ilościach, długościach,
kpl., szt. oraz inne dane istotne dla zadania). Sprawozdanie musi być podpisane przez
Kierownika Budowy i musi zawierać wykaz powierzchni i długości (dla drogi i placu), długości
wybudowanych sieci oraz ilości wbudowanych elementów. Sprawozdanie musi być
potwierdzone przez upr. geodetę;
Szkice polowe tyczenia: drogi, ogrodzenia, ewent. kolizji (oryginały sporządzone przez
uprawnionego geodetę);
Protokół zagęszczeń podsypki i zasypki (przy zakładaniu rur ochronnych AROT); do badań
należy dołączyć plan syt.-wys. z naniesioną lokalizacją wszystkich pkt. gdzie
przeprowadzono badania;
Protokoły zagęszczeń/badań wytrzymałości dot. każdej warstwy konstrukcyjnej placu i
dojazdu; do badań należy dołączyć plan syt.-wys. drogi z lokalizacją wszystkich pkt. gdzie
przeprowadzono badania;
Recepty i ustalenia technologiczne na wbudowane mieszanki drogowe (betony, mieszanki
kruszyw, stabilizacje, podsypki, itp.);
Szkice pomiarowe (księga obmiarów) – dot. drogi i placu (z podaniem powierzchni i wysokości
każdej z warstw konstrukcyjnych drogi i placu);
Szkice pomiarowe powykonawcze (wraz z wykazanymi odchyłkami sytuacyjnymi oraz
odchyłkami wysokościowymi); pomiar powykonawczy musi uwzględniać: rzędne wykonane i
projektowe, dł. projektowe i wykonane, odchyłki pomiarowe, oznaczenie kierunku północ,
usytuowanie w odniesieniu do granicy działek drogowych;
Szkice pomiarowe powykonawcze dot. usunięcia ewent. kolizji sieci wodociągowej i sieci kan.
sanit. (rury ochronne, zagłębienie, usytuowanie, pkt. załamania, lokalizacja armatury);
Protokół z robót zanikowych – dot. branży drogowej (wbudowanie i odbiór poszczególnych
warstw konstrukcyjnych/materiałów) oraz poszczególnych branż (wg technologicznych
wymogów odbioru robót zanikowych);
Mapa powykonawcza (pomiar powykonawczy) zarejestrowana/zaakceptowana w ośrodku
geodezyjnym – 3 egz. + wersja elektroniczna na CD (plik dwg + plik txt);
Protokoły zdawczo – odbiorcze (podpisane przez Kierownika Budowy i właściwe
służby/PSSE);
Protokoły zdawczo – odbiorcze terenów/działek przyległych (podpisane przez Właściciela/cieli
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działki i Kierownika Budowy);
Protokoły odbiorowe dot. wymiany elementów sieci wod.-kan.;
Oświadczenia kierownika budowy dot. wbudowanych materiałów, zgodności wykonania robot
zgodnie z PB; uporządkowania terenu i inne;
Deklaracja Zgodności Generalnego Wykonawcy (dot. zgodności wykonania całości zadania
zgodnie z wszystkimi obowiązującymi normami);
Pełna dokumentacja zdjęciowa (płyta CD/DVD) dot. wszystkich etapów budowy, m.in.: zdjęcia
poszczególnych warstw konstrukcyjnych drogi, elementów studni kanalizacyjnych, kan. telet.
i elektroenerg. i inne. Zdjęcia muszą być opisane i mieć odnośniki lokalizacyjne do planu
sytuacyjno – wysokościowego drogi z proj. budowlanego;
Protokół Odbioru Końcowego;
Całość dokumentacji odbiorowej (wraz z podpisanym protokołem odbioru końcowego) w
wersji elektronicznej – płyta CD;
Inne dokumenty wskazane przez Nadzór Inwestorski PSSE w trakcie trwania budowy.
Atesty, DZ, Aprobaty i inne dokumenty dla wszystkich zastosowanych materiałów – opisane i
opieczętowane przez Kierownika Budowy (jako wbudowane na zadaniu „Budowa ogrodzenia
systemowego dla zbiornika retencyjnego SHARP” );
Wewnętrzny Dziennik Budowy (+ kopia w kolorze/wszystkie strony);
Oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu robót;
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