
Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej przetargu nieograniczonego na badanie, sprawdzenie i pomiary 

elektryczne w wybranych budynkach mieszkaniowych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej  w  Bielawie.

L.p. 

SI

WZ

Miasto Budynek

Liczba 

kondygna

cji

Uwagi do 

kondygnacji

Liczba 

miesz

kań

Liczba 

węzłów 

cieplnych

Numer klatki 

liczony od lewej 

(tylko XXV 31 od 

prawej) w której 

znajduje się 

węzeł cieplny lub 

rozdzielacz ciepła

Numer klatki liczony od 

lewej (tylko XXV 31 od 

prawej) w której 

znajduje się RG 

zasilająca dany węzeł 

cieplny np.. RG2=W6 

tzn. węzeł z kl. 6 jest 

zasilany z RG w kl. 2

Liczba 

rozdziela

czy ciepła

Liczba mieszkań w 

klatce

Liczba 

rozdzielni 

głównych

szt. szt. szt. szt.

1 Bielawa os. XXV-lecia 1
5 + 

piwnica
110 2 2,6 RG2=W2 , RG5=W6 0

15/10/10/10/10/15

/10/10/10/10
3

2 Bielawa
ul. Grota Roweckiego 

5

5 + 

piwnica
35 1 1 2 0 10/10/15 1

3 Bielawa ul. Żeromskiego 63
11 + 

piwnica
44 1 1 2 0 22/22 1

4 Bielawa ul. Żeromskiego 67
12 + 

piwnica
47 1 1 1 0 23/24 1

5 Bielawa ul. Wolności 150
11 + 

piwnica
44 1 1 2 0 22/22 1

6 Bielawa ul. Wolności 151
12 + 

piwnica
58 1 2 1 0 35/23 1

7 Bielawa ul. Grabskiego 2
5 + 

piwnica
40 0 2,3 RG2=W2 , RG4=W3 2 10/10/10/10 2

8 Bielawa ul. Grabskiego 8
5 + 

piwnica
30 0 2 2 1 10/10/10 1

9 Bielawa ul. Grabskiego 9
4 + 

piwnica
12 0 1 1 1 12 1

Strona 1 z 18



Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej przetargu nieograniczonego na badanie, sprawdzenie i pomiary 

elektryczne w wybranych budynkach mieszkaniowych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej  w  Bielawie.

L.p. 

SI

WZ

Miasto Budynek

1 Bielawa os. XXV-lecia 1

2 Bielawa
ul. Grota Roweckiego 

5

3 Bielawa ul. Żeromskiego 63

4 Bielawa ul. Żeromskiego 67

5 Bielawa ul. Wolności 150

6 Bielawa ul. Wolności 151

7 Bielawa ul. Grabskiego 2

8 Bielawa ul. Grabskiego 8

9 Bielawa ul. Grabskiego 9

Numer 

klatki 

liczony od 

lewej w 

której 

znajduje 

się 

rozdzielnia 

główna

Numery 

klatek 

zasilone z 

danego 

złącza, np. 

Z=1,2,3 ; 

Z=4,5,6

Lokalizacja 

mieszkaniowego 

licznika energii 

elektrycznej

Liczba 

uziomów 

instalacji 

odgromo

wej

Dokumentacja 

pierwotna

Wykonać 

aktualizację 

dokumentacji

Liczba 

głównych 

wyłącznik

w P.POŻ

Lokalizacj

a 

głównych 

wyłącznik

w P.POŻ 

(liczone 

zgodnie z 

numeracją 

klatek)

Liczba 

Ręcznych 

Ostrzegac

zy 

Pożarowy

ch (ROP)

Lokalizacja 

Ręcznych 

Ostrzegacz

y 

Pożarowych 

(ROP) 

(liczone 

zgodnie z 

numeracją 

klatek)

szt. szt. szt.

2,5,9 b/d w mieszkaniu 17 Jest Tak

2 Z=1,2,3 w mieszkaniu 7 Jest Tak

2 Z=1,2 w mieszkaniu 4 Jest Tak

1 Z=1,2 w mieszkaniu 6 Jest Tak

2 Z=1,2 w mieszkaniu 4 Jest Tak

1 Z=1,2 w mieszkaniu 6 Jest Tak

2,4 b/d
na klatce schodowej 

przy mieszkaniu
11 Jest Tak

2 Z=1,2,3
na klatce schodowej 

przy mieszkaniu
7 Jest Tak

1 Z=1
na klatce schodowej 

przy mieszkaniu
2 Jest Tak
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Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej przetargu nieograniczonego na badanie, sprawdzenie i pomiary 

elektryczne w wybranych budynkach mieszkaniowych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej  w  Bielawie.

L.p. 

SI

WZ

Miasto Budynek

1 Bielawa os. XXV-lecia 1

2 Bielawa
ul. Grota Roweckiego 

5

3 Bielawa ul. Żeromskiego 63

4 Bielawa ul. Żeromskiego 67

5 Bielawa ul. Wolności 150

6 Bielawa ul. Wolności 151

7 Bielawa ul. Grabskiego 2

8 Bielawa ul. Grabskiego 8

9 Bielawa ul. Grabskiego 9

Liczba klatek 

ze 

zmodernizow

anym WLZ

Lokalizacja 

klatek ze 

zmodernizow

anym WLZ 

(liczone 

zgodnie z 

numeracją 

klatek)

Liczba 

klatek ze 

zmodernizo

wanym 

oświetlenie

m w 

piwnicach

Lokalizacja 

klatek ze 

zmodernizow

anym 

oświetleniem 

w piwnicach 

(liczone 

zgodnie z 

numeracją 

klatek)

Lokalizacj

a 

mieszkani

owego 

licznika 

energii 

elektryczn

ej po 

moderniz

acji WLZ

Liczba 

klatek z 

windami

Lokalizacja 

klatek z 

windami 

(liczone 

zgodnie z 

numeracją 

klatek)

Nr klatki w 

której jest 

wyłaz na 

dach 

(liczone 

zgodnie z 

numeracją 

klatek)

Rodzaj 

budynku
Uwagi do pomiarów

2,4,8 Mieszkalny

2 Mieszkalny

2 1,2 2 Mieszkalny
Pomiary wykonać bez 

obwodu wind.

2 1,2 1 Mieszkalny
Pomiary wykonać bez 

obwodu wind.

2 1,2 2 Mieszkalny
Pomiary wykonać bez 

obwodu wind.

2 1,2 1 Mieszkalny
Pomiary wykonać bez 

obwodu wind.

3 Mieszkalny

2 Mieszkalny

1 Mieszkalny

Pomiary wykonać bez 

sklepu spożywczego na 

parterze.
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Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej przetargu nieograniczonego na badanie, sprawdzenie i pomiary 

elektryczne w wybranych budynkach mieszkaniowych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej  w  Bielawie.

L.p. 

SI

WZ

Miasto Budynek

Liczba 

kondygna

cji

Uwagi do 

kondygnacji

Liczba 

miesz

kań

Liczba 

węzłów 

cieplnych

Numer klatki 

liczony od lewej 

(tylko XXV 31 od 

prawej) w której 

znajduje się 

węzeł cieplny lub 

rozdzielacz ciepła

Numer klatki liczony od 

lewej (tylko XXV 31 od 

prawej) w której 

znajduje się RG 

zasilająca dany węzeł 

cieplny np.. RG2=W6 

tzn. węzeł z kl. 6 jest 

zasilany z RG w kl. 2

Liczba 

rozdziela

czy ciepła

Liczba mieszkań w 

klatce

Liczba 

rozdzielni 

głównych

szt. szt. szt. szt.

10 Pieszyce ul. Kościuszki 3
5 + 

piwnica
60 0 2 b/d 1 12/12/12/12/12 2

11 Pieszyce ul. Kościuszki 3A
5 + 

piwnica
65 0 3 2 1 15/10/15/10/15 2

12 Pieszyce ul. Ogrodowa 25
5 + 

piwnica
65 0 0 0 1 15/10/15/10/15 2
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Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej przetargu nieograniczonego na badanie, sprawdzenie i pomiary 

elektryczne w wybranych budynkach mieszkaniowych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej  w  Bielawie.

L.p. 

SI

WZ

Miasto Budynek

10 Pieszyce ul. Kościuszki 3

11 Pieszyce ul. Kościuszki 3A

12 Pieszyce ul. Ogrodowa 25

Numer 

klatki 

liczony od 

lewej w 

której 

znajduje 

się 

rozdzielnia 

główna

Numery 

klatek 

zasilone z 

danego 

złącza, np. 

Z=1,2,3 ; 

Z=4,5,6

Lokalizacja 

mieszkaniowego 

licznika energii 

elektrycznej

Liczba 

uziomów 

instalacji 

odgromo

wej

Dokumentacja 

pierwotna

Wykonać 

aktualizację 

dokumentacji

Liczba 

głównych 

wyłącznik

w P.POŻ

Lokalizacj

a 

głównych 

wyłącznik

w P.POŻ 

(liczone 

zgodnie z 

numeracją 

klatek)

Liczba 

Ręcznych 

Ostrzegac

zy 

Pożarowy

ch (ROP)

Lokalizacja 

Ręcznych 

Ostrzegacz

y 

Pożarowych 

(ROP) 

(liczone 

zgodnie z 

numeracją 

klatek)

szt. szt. szt.

2,4 b/d
na klatce schodowej 

przy mieszkaniu
11

Dokumentacja 

niekompletna i 

nieaktualna

Tak. Ponadto 

odtworzyć 

pełną 

dokumentację 

instalacji 

elektrycznej.

2,4
Z=1,2,3 ; 

Z=4,5

na klatce schodowej 

przy mieszkaniu
12 Jest Tak

2,4
Z=1,2 ; 

Z=3,4,5

na klatce schodowej 

przy mieszkaniu
7 Jest Tak 1 2 2 1,2
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Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej przetargu nieograniczonego na badanie, sprawdzenie i pomiary 

elektryczne w wybranych budynkach mieszkaniowych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej  w  Bielawie.

L.p. 

SI

WZ

Miasto Budynek

10 Pieszyce ul. Kościuszki 3

11 Pieszyce ul. Kościuszki 3A

12 Pieszyce ul. Ogrodowa 25

Liczba klatek 

ze 

zmodernizow

anym WLZ

Lokalizacja 

klatek ze 

zmodernizow

anym WLZ 

(liczone 

zgodnie z 

numeracją 

klatek)

Liczba 

klatek ze 

zmodernizo

wanym 

oświetlenie

m w 

piwnicach

Lokalizacja 

klatek ze 

zmodernizow

anym 

oświetleniem 

w piwnicach 

(liczone 

zgodnie z 

numeracją 

klatek)

Lokalizacj

a 

mieszkani

owego 

licznika 

energii 

elektryczn

ej po 

moderniz

acji WLZ

Liczba 

klatek z 

windami

Lokalizacja 

klatek z 

windami 

(liczone 

zgodnie z 

numeracją 

klatek)

Nr klatki w 

której jest 

wyłaz na 

dach 

(liczone 

zgodnie z 

numeracją 

klatek)

Rodzaj 

budynku
Uwagi do pomiarów

4 1,2,4,5 3,4
Miszkalno-

usługowy

Na parterze są lokale 

użytkowe. Pomiary w 

lokalach użytkowych 

wykonać tylko w: sklepie 

spożywczym, z chemią i 

aptece oraz pustostanem.

4 Mieszkalny

2 1,2 2 1,2

na klatce 

schodowe

j przy 

mieszkani

u

2,4 Mieszkalny
Pomiary wykonać bez 

kotłowni gazowej

Strona 6 z 18



Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej przetargu nieograniczonego na badanie, sprawdzenie i pomiary 

elektryczne w wybranych budynkach mieszkaniowych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej  w  Bielawie.

L.p. 

SI

WZ

Miasto Budynek

Liczba 

kondygna

cji

Uwagi do 

kondygnacji

Liczba 

miesz

kań

Liczba 

węzłów 

cieplnych

Numer klatki 

liczony od lewej 

(tylko XXV 31 od 

prawej) w której 

znajduje się 

węzeł cieplny lub 

rozdzielacz ciepła

Numer klatki liczony od 

lewej (tylko XXV 31 od 

prawej) w której 

znajduje się RG 

zasilająca dany węzeł 

cieplny np.. RG2=W6 

tzn. węzeł z kl. 6 jest 

zasilany z RG w kl. 2

Liczba 

rozdziela

czy ciepła

Liczba mieszkań w 

klatce

Liczba 

rozdzielni 

głównych

szt. szt. szt. szt.

13 Pieszyce ul. Ogrodowa 86
5 + 

piwnica

duża klatka 

schodowa z szybem 

- swobodny dostęp 

pół budynku 

przesunięte w górę 

o pół piętra

20 0 1 1 1 20 1

14 Pieszyce ul. Ogrodowa 88
5 + 

piwnica

duża klatka 

schodowa z szybem 

- swobodny dostęp 

pół budynku 

przesunięte w górę 

o pół piętra

20 0 1 1 1 20 1
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Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej przetargu nieograniczonego na badanie, sprawdzenie i pomiary 

elektryczne w wybranych budynkach mieszkaniowych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej  w  Bielawie.

L.p. 

SI

WZ

Miasto Budynek

13 Pieszyce ul. Ogrodowa 86

14 Pieszyce ul. Ogrodowa 88

Numer 

klatki 

liczony od 

lewej w 

której 

znajduje 

się 

rozdzielnia 

główna

Numery 

klatek 

zasilone z 

danego 

złącza, np. 

Z=1,2,3 ; 

Z=4,5,6

Lokalizacja 

mieszkaniowego 

licznika energii 

elektrycznej

Liczba 

uziomów 

instalacji 

odgromo

wej

Dokumentacja 

pierwotna

Wykonać 

aktualizację 

dokumentacji

Liczba 

głównych 

wyłącznik

w P.POŻ

Lokalizacj

a 

głównych 

wyłącznik

w P.POŻ 

(liczone 

zgodnie z 

numeracją 

klatek)

Liczba 

Ręcznych 

Ostrzegac

zy 

Pożarowy

ch (ROP)

Lokalizacja 

Ręcznych 

Ostrzegacz

y 

Pożarowych 

(ROP) 

(liczone 

zgodnie z 

numeracją 

klatek)

szt. szt. szt.

1 Z=1
na klatce schodowej 

przy mieszkaniu
2

Brak 

dokumentacji

Tak. Ponadto 

odtworzyć 

pełną 

dokumentację 

instalacji 

elektrycznej.

1 Z=1
na klatce schodowej 

przy mieszkaniu
2 Jest Tak 1 1 2 1, kotłownia
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Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej przetargu nieograniczonego na badanie, sprawdzenie i pomiary 

elektryczne w wybranych budynkach mieszkaniowych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej  w  Bielawie.

L.p. 

SI

WZ

Miasto Budynek

13 Pieszyce ul. Ogrodowa 86

14 Pieszyce ul. Ogrodowa 88

Liczba klatek 

ze 

zmodernizow

anym WLZ

Lokalizacja 

klatek ze 

zmodernizow

anym WLZ 

(liczone 

zgodnie z 

numeracją 

klatek)

Liczba 

klatek ze 

zmodernizo

wanym 

oświetlenie

m w 

piwnicach

Lokalizacja 

klatek ze 

zmodernizow

anym 

oświetleniem 

w piwnicach 

(liczone 

zgodnie z 

numeracją 

klatek)

Lokalizacj

a 

mieszkani

owego 

licznika 

energii 

elektryczn

ej po 

moderniz

acji WLZ

Liczba 

klatek z 

windami

Lokalizacja 

klatek z 

windami 

(liczone 

zgodnie z 

numeracją 

klatek)

Nr klatki w 

której jest 

wyłaz na 

dach 

(liczone 

zgodnie z 

numeracją 

klatek)

Rodzaj 

budynku
Uwagi do pomiarów

1 1 1 Mieszkalny
Budynek analogiczny jak 

ul. Ogrodowa 90 i 96

1 1 1 1

na klatce 

schodowe

j przy 

mieszkani

u

1 Mieszkalny
Pomiary wykonać bez 

kotłowni gazowej
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Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej przetargu nieograniczonego na badanie, sprawdzenie i pomiary 

elektryczne w wybranych budynkach mieszkaniowych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej  w  Bielawie.

L.p. 

SI

WZ

Miasto Budynek

Liczba 

kondygna

cji

Uwagi do 

kondygnacji

Liczba 

miesz

kań

Liczba 

węzłów 

cieplnych

Numer klatki 

liczony od lewej 

(tylko XXV 31 od 

prawej) w której 

znajduje się 

węzeł cieplny lub 

rozdzielacz ciepła

Numer klatki liczony od 

lewej (tylko XXV 31 od 

prawej) w której 

znajduje się RG 

zasilająca dany węzeł 

cieplny np.. RG2=W6 

tzn. węzeł z kl. 6 jest 

zasilany z RG w kl. 2

Liczba 

rozdziela

czy ciepła

Liczba mieszkań w 

klatce

Liczba 

rozdzielni 

głównych

szt. szt. szt. szt.

15 Pieszyce ul. Ogrodowa 90
5 + 

piwnica

duża klatka 

schodowa z szybem 

- swobodny dostęp 

pół budynku 

przesunięte w górę 

o pół piętra

20 0 1 1 1 20 1

16 Pieszyce ul. Ogrodowa 92
5 + 

piwnica

duża klatka 

schodowa z szybem 

- swobodny dostęp 

pół budynku 

przesunięte w górę 

o pół piętra

20 0 1 1 1 20 1
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Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej przetargu nieograniczonego na badanie, sprawdzenie i pomiary 

elektryczne w wybranych budynkach mieszkaniowych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej  w  Bielawie.

L.p. 

SI

WZ

Miasto Budynek

15 Pieszyce ul. Ogrodowa 90

16 Pieszyce ul. Ogrodowa 92

Numer 

klatki 

liczony od 

lewej w 

której 

znajduje 

się 

rozdzielnia 

główna

Numery 

klatek 

zasilone z 

danego 

złącza, np. 

Z=1,2,3 ; 

Z=4,5,6

Lokalizacja 

mieszkaniowego 

licznika energii 

elektrycznej

Liczba 

uziomów 

instalacji 

odgromo

wej

Dokumentacja 

pierwotna

Wykonać 

aktualizację 

dokumentacji

Liczba 

głównych 

wyłącznik

w P.POŻ

Lokalizacj

a 

głównych 

wyłącznik

w P.POŻ 

(liczone 

zgodnie z 

numeracją 

klatek)

Liczba 

Ręcznych 

Ostrzegac

zy 

Pożarowy

ch (ROP)

Lokalizacja 

Ręcznych 

Ostrzegacz

y 

Pożarowych 

(ROP) 

(liczone 

zgodnie z 

numeracją 

klatek)

szt. szt. szt.

1 Z=1
na klatce schodowej 

przy mieszkaniu
2 Jest Tak

1 Z=1
na klatce schodowej 

przy mieszkaniu
2

Brak 

dokumentacji

Tak. Ponadto 

odtworzyć 

pełną 

dokumentację 

instalacji 

elektrycznej.
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Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej przetargu nieograniczonego na badanie, sprawdzenie i pomiary 

elektryczne w wybranych budynkach mieszkaniowych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej  w  Bielawie.

L.p. 

SI

WZ

Miasto Budynek

15 Pieszyce ul. Ogrodowa 90

16 Pieszyce ul. Ogrodowa 92

Liczba klatek 

ze 

zmodernizow

anym WLZ

Lokalizacja 

klatek ze 

zmodernizow

anym WLZ 

(liczone 

zgodnie z 

numeracją 

klatek)

Liczba 

klatek ze 

zmodernizo

wanym 

oświetlenie

m w 

piwnicach

Lokalizacja 

klatek ze 

zmodernizow

anym 

oświetleniem 

w piwnicach 

(liczone 

zgodnie z 

numeracją 

klatek)

Lokalizacj

a 

mieszkani

owego 

licznika 

energii 

elektryczn

ej po 

moderniz

acji WLZ

Liczba 

klatek z 

windami

Lokalizacja 

klatek z 

windami 

(liczone 

zgodnie z 

numeracją 

klatek)

Nr klatki w 

której jest 

wyłaz na 

dach 

(liczone 

zgodnie z 

numeracją 

klatek)

Rodzaj 

budynku
Uwagi do pomiarów

1 Mieszkalny

1 1 1 Mieszkalny
Budynek analogiczny jak 

ul. Ogrodowa 90 i 96
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Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej przetargu nieograniczonego na badanie, sprawdzenie i pomiary 

elektryczne w wybranych budynkach mieszkaniowych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej  w  Bielawie.

L.p. 

SI

WZ

Miasto Budynek

Liczba 

kondygna

cji

Uwagi do 

kondygnacji

Liczba 

miesz

kań

Liczba 

węzłów 

cieplnych

Numer klatki 

liczony od lewej 

(tylko XXV 31 od 

prawej) w której 

znajduje się 

węzeł cieplny lub 

rozdzielacz ciepła

Numer klatki liczony od 

lewej (tylko XXV 31 od 

prawej) w której 

znajduje się RG 

zasilająca dany węzeł 

cieplny np.. RG2=W6 

tzn. węzeł z kl. 6 jest 

zasilany z RG w kl. 2

Liczba 

rozdziela

czy ciepła

Liczba mieszkań w 

klatce

Liczba 

rozdzielni 

głównych

szt. szt. szt. szt.

17 Pieszyce ul. Ogrodowa 96
5 + 

piwnica

duża klatka 

schodowa z szybem 

- swobodny dostęp 

pół budynku 

przesunięte w górę 

o pół piętra

20 0 1 1 1 20 1

18 Pieszyce ul. Ogrodowa 98
5 + 

piwnica
35 0 1 2 1 10/15/10 1

19 Bielawa
ul. Grota Roweckiego 

3
1 1 0

Brak 

danych

20 Bielawa os. Włókniarzy 1
2 + 

piwnica
1 0 2
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Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej przetargu nieograniczonego na badanie, sprawdzenie i pomiary 

elektryczne w wybranych budynkach mieszkaniowych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej  w  Bielawie.

L.p. 

SI

WZ

Miasto Budynek

17 Pieszyce ul. Ogrodowa 96

18 Pieszyce ul. Ogrodowa 98

19 Bielawa
ul. Grota Roweckiego 

3

20 Bielawa os. Włókniarzy 1

Numer 

klatki 

liczony od 

lewej w 

której 

znajduje 

się 

rozdzielnia 

główna

Numery 

klatek 

zasilone z 

danego 

złącza, np. 

Z=1,2,3 ; 

Z=4,5,6

Lokalizacja 

mieszkaniowego 

licznika energii 

elektrycznej

Liczba 

uziomów 

instalacji 

odgromo

wej

Dokumentacja 

pierwotna

Wykonać 

aktualizację 

dokumentacji

Liczba 

głównych 

wyłącznik

w P.POŻ

Lokalizacj

a 

głównych 

wyłącznik

w P.POŻ 

(liczone 

zgodnie z 

numeracją 

klatek)

Liczba 

Ręcznych 

Ostrzegac

zy 

Pożarowy

ch (ROP)

Lokalizacja 

Ręcznych 

Ostrzegacz

y 

Pożarowych 

(ROP) 

(liczone 

zgodnie z 

numeracją 

klatek)

szt. szt. szt.

1 Z=1
na klatce schodowej 

przy mieszkaniu
2 Jest Tak

2 Z=1,2,3
na klatce schodowej 

przy mieszkaniu
3 Jest Tak

Jest 

nieaktualna
Tak

Jest 

nieaktualna
Tak
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Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej przetargu nieograniczonego na badanie, sprawdzenie i pomiary 

elektryczne w wybranych budynkach mieszkaniowych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej  w  Bielawie.

L.p. 

SI

WZ

Miasto Budynek

17 Pieszyce ul. Ogrodowa 96

18 Pieszyce ul. Ogrodowa 98

19 Bielawa
ul. Grota Roweckiego 

3

20 Bielawa os. Włókniarzy 1

Liczba klatek 

ze 

zmodernizow

anym WLZ

Lokalizacja 

klatek ze 

zmodernizow

anym WLZ 

(liczone 

zgodnie z 

numeracją 

klatek)

Liczba 

klatek ze 

zmodernizo

wanym 

oświetlenie

m w 

piwnicach

Lokalizacja 

klatek ze 

zmodernizow

anym 

oświetleniem 

w piwnicach 

(liczone 

zgodnie z 

numeracją 

klatek)

Lokalizacj

a 

mieszkani

owego 

licznika 

energii 

elektryczn

ej po 

moderniz

acji WLZ

Liczba 

klatek z 

windami

Lokalizacja 

klatek z 

windami 

(liczone 

zgodnie z 

numeracją 

klatek)

Nr klatki w 

której jest 

wyłaz na 

dach 

(liczone 

zgodnie z 

numeracją 

klatek)

Rodzaj 

budynku
Uwagi do pomiarów

1 Mieszkalny

3 1-3 2 Mieszkalny

Pawilon 

handlowy

Pomiary wykonać dla 

całego pawilonu bez 

sklepu "Rossmann".

Pawilon 

handlowy

Pomiary wykonać dla 

całego budynku 

administracyjnego 

Spółdzielni wraz z 

fryzjerem.
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Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej przetargu nieograniczonego na badanie, sprawdzenie i pomiary 

elektryczne w wybranych budynkach mieszkaniowych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej  w  Bielawie.

L.p. 

SI

WZ

Miasto Budynek

Liczba 

kondygna

cji

Uwagi do 

kondygnacji

Liczba 

miesz

kań

Liczba 

węzłów 

cieplnych

Numer klatki 

liczony od lewej 

(tylko XXV 31 od 

prawej) w której 

znajduje się 

węzeł cieplny lub 

rozdzielacz ciepła

Numer klatki liczony od 

lewej (tylko XXV 31 od 

prawej) w której 

znajduje się RG 

zasilająca dany węzeł 

cieplny np.. RG2=W6 

tzn. węzeł z kl. 6 jest 

zasilany z RG w kl. 2

Liczba 

rozdziela

czy ciepła

Liczba mieszkań w 

klatce

Liczba 

rozdzielni 

głównych

szt. szt. szt. szt.

21 Bielawa os. Włókniarzy 2
1 + 

piwnica
1 0

Brak 

danych
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Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej przetargu nieograniczonego na badanie, sprawdzenie i pomiary 

elektryczne w wybranych budynkach mieszkaniowych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej  w  Bielawie.

L.p. 

SI

WZ

Miasto Budynek

21 Bielawa os. Włókniarzy 2

Numer 

klatki 

liczony od 

lewej w 

której 

znajduje 

się 

rozdzielnia 

główna

Numery 

klatek 

zasilone z 

danego 

złącza, np. 

Z=1,2,3 ; 

Z=4,5,6

Lokalizacja 

mieszkaniowego 

licznika energii 

elektrycznej

Liczba 

uziomów 

instalacji 

odgromo

wej

Dokumentacja 

pierwotna

Wykonać 

aktualizację 

dokumentacji

Liczba 

głównych 

wyłącznik

w P.POŻ

Lokalizacj

a 

głównych 

wyłącznik

w P.POŻ 

(liczone 

zgodnie z 

numeracją 

klatek)

Liczba 

Ręcznych 

Ostrzegac

zy 

Pożarowy

ch (ROP)

Lokalizacja 

Ręcznych 

Ostrzegacz

y 

Pożarowych 

(ROP) 

(liczone 

zgodnie z 

numeracją 

klatek)

szt. szt. szt.

Jest 

nieaktualna
Tak
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Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej przetargu nieograniczonego na badanie, sprawdzenie i pomiary 

elektryczne w wybranych budynkach mieszkaniowych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej  w  Bielawie.

L.p. 

SI

WZ

Miasto Budynek

21 Bielawa os. Włókniarzy 2

Liczba klatek 

ze 

zmodernizow

anym WLZ

Lokalizacja 

klatek ze 

zmodernizow

anym WLZ 

(liczone 

zgodnie z 

numeracją 

klatek)

Liczba 

klatek ze 

zmodernizo

wanym 

oświetlenie

m w 

piwnicach

Lokalizacja 

klatek ze 

zmodernizow

anym 

oświetleniem 

w piwnicach 

(liczone 

zgodnie z 

numeracją 

klatek)

Lokalizacj

a 

mieszkani

owego 

licznika 

energii 

elektryczn

ej po 

moderniz

acji WLZ

Liczba 

klatek z 

windami

Lokalizacja 

klatek z 

windami 

(liczone 

zgodnie z 

numeracją 

klatek)

Nr klatki w 

której jest 

wyłaz na 

dach 

(liczone 

zgodnie z 

numeracją 

klatek)

Rodzaj 

budynku
Uwagi do pomiarów

Pawilon 

handlowy

Pomiary nie dotyczą 

salonu optycznego. W tej 

sprawie kontaktować się 

z zamawiającym.
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