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PROTOKÓŁ  

końcowego /częściowego /* odbioru robót  

 

Protokół spisany dnia …………. w ………………w sprawie odbioru robót w ramach 

realizacji Zadania inwestycyjnego pn.: Budowa boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej, 

wykonanych przez ............................................................, na podstawie Umowy nr 

............................... z dnia .......................... zawartej pomiędzy Zamawiającym - Akademicki 

Związek Sportowy, z siedzibą w Warszawie (00-056), ul. Kredytowa 1A, a Wykonawcą 

……………… 

 

 

Komisja w składzie:   

1...................................................... 2........................................................   

3 ......................................................   4........................................................   

5 ......................................................   6 ........................................................  

 

po dokładnym zbadaniu zakresu wykonanych robót i zgodności z wymaganiami określonymi 

w dokumentacji projektowej i Umowie, a także wszelkimi pozostałymi wiążącymi Strony 

Umowy ustaleniami, stwierdza co następuje:  

1. Wykonawca skompletował i przedstawił Zamawiającemu dokumenty pozwalające na 

ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, tj.: 

1) ………………………………… 

2) ………………………………… 

3) ………………………………… 

4) ………………………………… 

5) ………………………………… 

 

Ww. dokumenty zawierają wszelkie wymagane dane i informacje i zostały sporządzone 

w sposób umożliwiający uzyskanie pozwolenia na użytkowanie Zadania. Protokoły z 

przeprowadzonych badań i pomiarów zawierają wyniki.* 

 

2. Roboty rozpoczęto dnia …………… zakończono dnia …………… . Termin wykonania 

robót został dotrzymany* / przekroczony o …………………… dni z powodu 

……………………………………………*  

3. Roboty zostały wykonane zgodnie prawem budowlanym, dokumentacją projektową, 

zasadami wiedzy technicznej, polskimi normami, warunkami technicznego wykonania i 

odbioru robót, wskazaniami Zamawiającego, obowiązującymi przepisami, w tym 

przepisami BHP i przeciwpożarowymi oraz zgodnie z otrzymanymi od Wykonawcy 

wymaganymi dokumentami i dokumentacją powykonawczą. 

4. Roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją pod względem technicznym dobrze / 

źle*, z wadami wymienionymi w załączniku nr 1, które Wykonawca zobowiązuje się 

usunąć w terminie do dnia…………………* 
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Mając na uwadze powyższe Komisja postanowiła:  

1) Uznać roboty za wykonane bez wad i odebrane od Wykonawcy* 

2) Uznać roboty za wykonane z wadami wymienionymi w Załaczniku nr 1, które 

Wykonawca zobowiązuje się usunąć w terminie do dnia …………………* 

3) Odmówić dokonania odbioru robót* 

 

5. Okres gwarancji jakości, wraz z serwisem, na warunkach określonych w Umowie i Karcie 

gwarancyjnej trwa ………… miesięcy do dnia   ……… r.  Karta gwarancyjna stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego Protokołu.* 

 

Wnioski i zalecenia Komisji odbiorowej:  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Podpisy Komisji:  

1 ...................................................... 2……………………………………………  

  

3 ...................................................... 4……………………………………………  

  

5 ...................................................... 6…………………………………………… 

Przy udziale:  

  

1 .....................................................    2…………………………………………... 

  

3 ........................................................ 4…………………………………………...  

 

 
*) - niepotrzebne skreślić  

 


