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I. ZAGOSPODAROWANIE TERENU, w tym:
1. Wycinka drzew
2. Teren zielony poza płytą garażu
3. Teren zielony na płycie garażu
4. Nasadzenia
5. Pielęgnacja zieleni
6. Elementy małej architektury
7. Balustrady
8. Mury oporowe
II. ROBOTY BUDOWLANE, w tym:
1. Roboty ziemne
2. Konstrukcja - stan zerowy
3. Konstrukcja - nadziemie
4. Wykończenia zewnętrzne
5. Wykończenia wewnętrzne
6. Wyposażenie techniczne
III. UKŁAD DROGOWY, w tym:
1. Roboty ziemne
2. Podbudowy
3. Nawierzchnie
4. Organizacja ruchu
5. Odwodnienie, pozostałe roboty
IV. INSTALACJE WOD-KAN, w tym:
1. Zewnętrzne instalacje wod-kan
1.1. Wodociąg
1.2. Kanalizacja sanitarna
1.3. Kanalizacja deszczowa
2. Wewnętrzne instalacje wod-kan
2.1. Kanalizacja deszczowa
2.2. Kanalizacja sanitarna
2.3. Instalacja wodna
2.4. Biały montaż
V. INSTALACJE C.O., w tym:
1. Instalacja c.o. - kondygnacje nadziemne
2. Instalacja c.o. - garaż
3. Instalacja c.o. - piony i podejścia pod Logotermy
4. Roboty towarzyszące
VI. INSTALACJA WENTYLACJI ORAZ ODDYMIANIA GARAŻU, w tym:
1. Nawiew
2. Oddymianie - went 1 i went 2
3. Wywiew
4. Wentylacja mieszkań
5. Wentylacja naturalna szybu windowego
6. Bezkanałowy system oddymiania garażu
7. Próby i uruchomienia
VII. INSTALACJE ELEKTRYCZNE, w tym:
1. Wewnętrzne instalacje elektryczne
1.1. Rozdzielnice elektryczne
1.2. Trasy kablowe
1.3. Kable i przewody
1.4. Oprawy oświetleniowe
1.5. Osprzęt elektroinstalacyjny
1.6. Instalacja uziemiająca, odgromowa i połączeń wyrównawczych
1.7. Pomiary ochronne
2. Instalacje zewnętrzne elektryczne
2.1. Oświetlenie zewnętrzne
2.2. Przebudowa istniejącej sieci oświetleniowej
2.3. Zasilanie placu budowy
VIII. INSTALACJE TELETECHNICZNE, w tym:
1. Instalacja teletechniczna zewnętrzna wewnątrzosiedlowa
2. Przebudowa kanalizacji i sieci MULTIMEDIA
3. Instalacje wewn. niskonapięciowe wraz z inst. sygnalizacji ppoż.
3.1. Instalacja teletechniczna  
3.2. Instalacja RTV SAT
3.3. Instalacja domofonowa
3.4. Oddymianie klatek schodowych
3.5. System sygnalizacji pożaru

POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE
Wartość robót brutto:

UWAGA: Dane podstawowe do wypełnienia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla budynku nr 4 - wg arkusza nr 2

  punkty strategiczne - terminy niezmienne i nieprzekraczalne

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
zadania inwestycyjnego pn. "Budowa budynków wielorodzinnych wraz z infrastrukturą,  zlokalizowanego w Żorach, Aleja Zjednoczonej Europy"

2016 2017 2018
Wartość elemntów 

robót
wartość brutto

Wyszczególnienie robótLp.

BUDYNEK NR 4



arkusz nr 2

Dane podstawowe do wypełnienia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla budynku nr 4

Wyszczególnienie robót Stopień 

zaawansowania 

robót

Procentowy udział 

wartości 

wykonanych robót 

w stosunku do 

wartości 

całkowitej 

Zamówienia

ZAGOSPODAROWANIE TERENU, w tym: 25%

Wycinka drzew 100%

Mury oporowe 100%

ROBOTY BUDOWLANE, w tym:
Roboty ziemne 100%

Konstrukcja - stan zerowy 100%

Konstrukcja - nadziemie rozpoczęcie

UKŁAD DROGOWY, w tym:
Roboty ziemne 100%

Podbudowy 70%

INSTALACJE WOD-KAN, w tym:
Zewnętrzne instalacje wod-kan
Wodociąg 100%

Kanalizacja sanitarna 100%

Kanalizacja deszczowa 100%

Wewnętrzne instalacje wod-kan
Kanalizacja deszczowa 5%

Kanalizacja sanitarna 5%

INSTALACJE ELEKTRYCZNE, w tym:
Wewnętrzne instalacje elektryczne
Instalacja uziemiająca, odgromowa i połączeń wyrównawczych 30%

Pomiary ochronne 10%

Instalacje zewnętrzne elektryczne
Oświetlenie zewnętrzne 50%

Przebudowa istniejącej sieci oświetleniowej 100%

Zasilanie placu budowy 100%

INSTALACJE TELETECHNICZNE, w tym:
Instalacja teletechniczna zewnętrzna wewnątrzosiedlowa 100%

Przebudowa kanalizacji i sieci MULTIMEDIA 100%

ROBOTY BUDOWLANE, w tym: 25%

Konstrukcja - nadziemie do 100%

INSTALACJE WOD-KAN, w tym:
Wewnętrzne instalacje wod-kan
Kanalizacja deszczowa rozpoczęcie

Kanalizacja sanitarna rozpoczęcie

Instalacja wodna rozpoczęcie

INSTALACJE C.O., w tym:
Instalacja c.o. - kondygnacje nadziemne rozpoczęcie

Instalacja c.o. - garaż 100%

INSTALACJA WENTYLACJI ORAZ ODDYMIANIA GARAŻU, w tym:
Nawiew rozpoczęcie

Oddymianie - went 1 i went 2 rozpoczęcie

Wywiew rozpoczęcie

INSTALACJE ELEKTRYCZNE, w tym:
Trasy kablowe rozpoczęcie

ZAGOSPODAROWANIE TERENU, w tym: 25%

Teren zielony poza płytą garażu 100%

Teren zielony na płycie garażu 100%

Nasadzenia 100%

Pielęgnacja zieleni rozpoczęcie

Balustrady 100%

ROBOTY BUDOWLANE, w tym:
Wykończenia zewnętrzne 100%

Wykończenia wewnętrzne 80%

Wyposażenie techniczne 100%

UKŁAD DROGOWY, w tym:
Podbudowy do 100%

Nawierzchnie 100%

Organizacja ruchu 100%

Odwodnienie, pozostałe roboty 100%

Punkt strategiczny "III"

zakres robót do wykonania 

w terminie do 31.10.2017r.

Nr punktu strategicznego

Punkt strategiczny "I"

zakres robót do wykonania 

w terminie do 31.12.2016r.

Punkt strategiczny "II"

zakres robót do wykonania 

w terminie do 31.05.2017r.



INSTALACJE WOD-KAN, w tym:
Wewnętrzne instalacje wod-kan
Kanalizacja deszczowa do 100%

Kanalizacja sanitarna do 100%

Instalacja wodna do 100%

INSTALACJE C.O., w tym:
Instalacja c.o. - kondygnacje nadziemne do 100%

Instalacja c.o. - piony i podejścia pod Logotermy 100%

Roboty towarzyszące 100%

INSTALACJA WENTYLACJI ORAZ ODDYMIANIA GARAŻU, w tym:
Nawiew do 100%

Oddymianie - went 1 i went 2 do 100%

Wywiew do 100%

Wentylacja mieszkań 100%

Wentylacja naturalna szybu windowego 100%

Bezkanałowy system oddymiania garażu 100%

Próby i uruchomienia 100%

INSTALACJE ELEKTRYCZNE, w tym:
Wewnętrzne instalacje elektryczne
Rozdzielnice elektryczne 100%

Trasy kablowe do 100%

Kable i przewody 100%

Instalacja uziemiająca, odgromowa i połączeń wyrównawczych do 100%

Pomiary ochronne do 100%

INSTALACJE TELETECHNICZNE, w tym:
Instalacje wewn. niskonapięciowe wraz z inst. sygnalizacji ppoż.:
Instalacja teletechniczna  80%

Instalacja RTV SAT 80%

Instalacja domofonowa 80%

Oddymianie klatek schodowych 100%

System sygnalizacji pożaru 100%

ZAGOSPODAROWANIE TERENU, w tym: 15%

Pielęgnacja zieleni do 100%

Elementy małej architektury 100%

ROBOTY BUDOWLANE, w tym:
Wykończenia wewnętrzne do 100%

INSTALACJE WOD-KAN, w tym:
Wewnętrzne instalacje wod-kan
Biały montaż 100%

INSTALACJE ELEKTRYCZNE, w tym:
Wewnętrzne instalacje elektryczne
Oprawy oświetleniowe 100%

Osprzęt elektroinstalacyjny 100%

Instalacje zewnętrzne elektryczne
Oświetlenie zewnętrzne do 100%

INSTALACJE TELETECHNICZNE, w tym:
Instalacje wewn. niskonapięciowe wraz z inst. sygnalizacji ppoż.:
Instalacja teletechniczna  do 100%

Instalacja RTV SAT do 100%

Instalacja domofonowa do 100%

UWAGA: Zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy 10% kwoty brutto fakturowane po odbiorze końcowym

Punkt strategiczny "IV"

zakres robót do wykonania 

w terminie do 28.02.2018r.
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