SEKCJA KONTROLNO-ROZPOZNAWCZA

Kopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem przez Kierownika Budowy

- Upoważnienie do reprezentowania kontrolowanego
- Kopia warunków ochrony przeciwpożarowej z projektu budowlanego
- Kopia zagospodarowania terenu i rzut parteru z uzgodnieniem rzeczoznawcy ppoż. z
projektu budowlanego,
- Kopie decyzja/decyzje pozwolenia na budowę
- Kopia dziennika budowy- kopia istotnych wpisów wraz ze stroną tytułową i zakończeniem
budowy.
- Protokół z pismem o wymaganym zaopatrzeniu w wodę .
- Oświadczenie kierownika budowy (według wzorów PINB tj. 2A lub 2B) o zgodności
wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na
budowę oraz przepisami.
- Oświadczenia wykonawcy lub kierownika budowy dot. biernych zabezpieczeń
przeciwpożarowych np. dylatacje, drzwi ppoż., konstrukcja stalowa, drewniana, przejść i
przepustów instalacyjnych, itp.. wraz protokołami zabezpieczenia przejść przeciwpożarowych
oraz certyfikatami zastosowanych materiałów (certyfikaty wpisane w tabele – osobny
dokument).
- Certyfikaty materiałów użytych do budowy (certyfikat z którego wynika jego klasa reakcji
na ogień ), płyty warstwowe, dach membrana wełna mineralna, sufity podwieszane,
oświadczenia o psach międzykondygnacyjnych poziomych, pionowych na grani stref
przeciwpożarowych (certyfikaty wpisane w tabele – osobny dokument).

Dla urządzeń przeciwpożarowych ( dla każdego urządzenia osobno tj. przeciwpożarowy
wyłącznik prądu, hydranty wewnętrzne, oświetlenie awaryjno-ewakuacyjne, system
detekcji gazu,
- Oświadczenie kierownika robót lub budowy dot. wykonania instalacji/urządzenia
przeciwpożarowego zgodnie z założeniami projektowymi
- Protokół z prób i testów potwierdzających prawidłowość działania urządzenia,
potwierdzone przez Kierownika Budowy, w protokole należy potwierdzić działanie urządzenia
zgodnie z normą w tym zakresie.
- Kopia uzgodnienia projektów (elektrycznego w którym jest oświetlenie awaryjne, ppoż.
prądu gazex, wod-kan z hydrantami wewnętrznymi )z Rzeczoznawcą ds. Zabezpieczeń
Przeciwpożarowych.
- Spis użytych materiałów użytych podczas budowy instalacji z certyfikatami CNBOP
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Dokumentacja w zakresie instalacji użytkowej (dla każdej instalacji)
- Oświadczenie kierownika robót dot. wykonania instalacji zgodnie z założeniami
projektowymi
- Protokół z prób, badań potwierdzających sprawność techniczną instalacji, potwierdzone
przez Kierownika Budowy,
- Certyfikaty z wentylacji klap odcinających.
----->>>>Wzór zawiadomienia o zakończeniu budowy
Kopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem przez Kierownika Budowy
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