
 

WYTYCZNE DOT. DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ 

dla projektu pn.: „ Rozbudowy i doposażenia szpitala celem utworzenia Szpitalnego Oddziału 

Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi” . 

 

 

I. Wytyczne do dokumentacji powykonawczej  

 

1. Ilość egzemplarzy: 2 egzemplarze w  wersji papierowej (egzemplarz nr 1 zawierający oryginały, 

egzemplarz nr 2 – kopia egzemplarza nr 1) +  1 egzemplarz w wersji elektronicznej na nośniku CD  

 

2. Obowiązującym językiem dokumentacji jest język polski, 

 
3. Każdy n/w tom w oddzielnym segregatorze. W przypadku, gdy zawartość danego tomu jest 

większa niż pojemność jednego segregatora – tom podzielić na taką liczbę segregatorów, aby 

dokumenty mogły być przeglądane w sposób nie wpływający destrukcyjne na ich jakość. 

3.1 Rysunki podklejone w sposób trwały i uniemożliwiający ich przypadkowe wyrwanie - 

część rysunku, za pomocą której jest on wpięty do segregatora, ma być podklejona taśmą 

np. klejącą polipropylenową. 

 
4. Każdy segregator winien być opisany na grzbiecie i na okładce w następujący sposób: 

4.1 GRZBIET – DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, Nazwa Wykonawcy (może być nazwa skróco-

na), Nazwa inwestycji, Nr tomu, Nazwa tomu 

4.2 OKŁADKA - DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, Nazwa Wykonawcy, Nazwa inwestycji, Nr 

umowy, Nr tomu, Nazwa tomu, Data wykonania dokumentacji powykonawczej. 

 
5. Oznakowanie stron dokumentacji powykonawczej : 

5.1. Pieczęć czerwona DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA (czcionka dowolna) – na każdej stronie; 

5.2. Pieczęć czerwona „Wbudowano na obiekcie……zgodnie z Umową nr …..z dnia…” – na każdej 

karcie materiałowej, deklaracji zgodności, certyfikacie, aprobacie technicznej (w przypadku doku-

mentów składających się z więcej niż jednej strony – pieczęć na pierwszej stronie z dopiskiem „do-

tyczy stron od… do….”); 

5.3. Podpis Kierownika Budowy / Kierownika Robót – na każdej stronie dokumentacji powykonaw-

czej . 

5.4 Oryginalny podpis osób uprawnionych na protokołach ( na kopiach pieczątka„ Za zgodność ….”). 

 
6. Dokumentacja w wersji elektronicznej musi być tożsama z wersją papierową, w wersji elektro-

nicznej – podział na katalogi zgodnie z wersją papierową Tomów, podział na podkatalogi zgodnie 

z podziałem poszczególnych Tomów. 

 
 
 



7. Dokumentacja powykonawcza musi zawierać co najmniej poniższe elementy: 

7.1 dokładny spis treści (każdy dokument ma mieć swój numer i musi być zgodnie z tym numerem 

oznaczony i wpięty w segregator ), 

7.2 oświadczenie projektanta, 

7.3 oświadczenie kierownika robót: 

-o zgodności wykonania obiektu w stosunku do zatwierdzonego przez organ wydający decyzję 

pozwoleniu na budowę projektu budowlanego i warunków pozwolenia na budowę, 

z obowiązującymi przepisami i normami. 

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania 

z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu. 

- oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 

wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 

7.4  oświadczenie Inspektora Nadzoru, 

7.5 aktualny wpis do Izby projektanta, sprawdzającego, kierownika budowy,  kierownika robót, 

7.6 kserokopie uprawnień i przynależności do izby samorządu zawodowego kierownika budowy 

i kierowników robót. projektanta, sprawdzającego, 

7.7  dokumenty urzędowe: pozwolenia, decyzje, uzgodnienia, dopuszczenia, opinie protokoły 

z kontroli itp., 

7.8 deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty higieniczne, aprobaty techniczne materiałów użytych 

do realizacji zadania, świadectwa dopuszczenia – w języku polskim,   

7.9  instrukcje obsługi, DTR - w języku polskim, 

7.10 karty katalogowe w języku polskim ( dopuszczalne jest łączenie karty katalogowej 

z deklaracją zgodności dla danego urządzenia, karta katalogowa urządzenia musi mieć wyraźne 

oznaczenie producenta, rodzaju i typu urządzenia; jeśli na karcie jest opisany typoszereg urządzeń 

mają być w sposób wyraźny zaznaczone konkretne urządzenia ), 

7.11 karty gwarancyjne dla każdego urządzenia, Gwarancja ma obowiązywać od dnia podpisania 

protokołu końcowego bez uwag a termin obowiązywania musi być zgodny z zapisami umowy.  

Wyjątek stanowią urządzenia, których czas gwarancji producenta jest dłuższy od czasu gwarancji 

Wykonawcy przedmiotu umowy. W tym wypadku należy załączyć oryginał karty gwarancyjnej 

producenta do dokumentacji powykonawczej, 

7.12. oryginał pisemnej gwarancji dla całego przedmiotu umowy o terminie obowiązywania 

zgodnym z zawartym w umowie ( termin początku obowiązywania gwarancji nie może być 

wcześniejszy od daty podpisania protokołu końcowego bez uwag ), 

7.13 instrukcje obsługi systemu w języku polskim ( to nie jest to samo co DTR poszczególnych 

urządzeń ), 

7.14  wytyczne do konserwacji i przeglądów, koniecznych do utrzymania gwarancji - szczegółowe 

informacje, które urządzenia mają być przeglądane, co ile, jaki czynności mają być przeprowadzone 

podczas przeglądu, wizyty kontrolnej, które urządzenia muszą być kalibrowane lub wymieniane i po 

jakim czasie, lista dopuszczonych materiałów eksploatacyjnych ). Tabela uwzględniająca wszystkie 

zabudowane urządzenia i instalacje, terminy ich przeglądów i serwisowań. 

7.15  spis nastaw urządzeń ( spis zadanych parametrów ), 

7.16. listę punktów BMS , 



7.17 oryginały protokołów ( pomiarów, szczelności, uruchomień, przekazania, dopuszczenia, itp. ) 

podpisane przez osobę posiadającą wymagane prawem kwalifikacje. Do protokołu musi być 

dołączona kopia aktualnych uprawnień. Protokół z pomiarów musi zawierać między innymi : kopię 

aktualnych, wymaganych prawem, uprawnień wykonującego, kopię świadectwa legalizacji 

urządzenia pomiarowego, wyniki badania, ocenę wyników badania, nazwę, typ i nr seryjny 

urządzenia pomiarowego, czytelne imię i nazwisko wykonującego pomiar, datę  pomiaru, podpis 

wykonującego pomiar, 

7.18 protokoły szkoleń użytkownika wraz z protokołami z przeszkolenia obsługi (osób wskazanych 

przez Inwestora), 

7.19 dokumentację fotograficzną, 

7.20 dokumentację potwierdzającą utylizację odpadów, 

7.21 powykonawczą inwentaryzację geodezyjną,  

7.22 listę danych do KOB, 

7.23 sporządzoną przy udziale Zamawiającego Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz 

eksploatacji z dostosowaniem jej do istniejącej infrastruktury terenu zamkniętego (w wersji edyto-

walnej/ .  

 
8. Proponowany  podział dokumentacji powykonawczej: 

1. Tom I – Część Ogólna 

2. Tom II – Zagospodarowanie terenu w tym drogi, parking  

3. Tom III – Zewnętrzne sieci ( np. kanalizacja deszczowa, sieć cieplna itp) 

4. Tom IV – Branża Architektoniczna 

5. Tom V – Branża Budowlano-Konstrukcyjna 

6. Tom VI – Technologia medyczna  

7. Tom VII – Branża sanitarna  

8. Tom VIII – Branża wentylacji i klimatyzacji 

9. Tom IX– Branża elektryczna i niskoprądowa 

10. Tom X – Branża teletechniczna 

11. Tom XI – Pozostałe  ( np. gazy medyczne, poczta pneumatyczna).  

12. Tom XII – Wyposażenie i  sprzęty medyczne (winda) 

 

 

 

 
 
 


