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PROTOKÓŁ 

Odbioru i przekazania do użytku ...................................................................................................  
..................................................................................................................................................  
sporządzony dnia .................................  200... r 

CZĘŚĆ I 
1. Gotowość do odbioru została zgłoszona przez wykonawcę ...........................................................  

(Nazwa przedsiębiorstwa) 

pismem, telefonem, faksem Nr ..................................... z dnia ..........................................  200....r. 

2. Komisja zwołana przez ............................................................................................................  
zebrała się w następującym składzie: 
1.. ..................................................................................................  Przewodniczący Komisji 
2.. ..................................................................................................  Przedstawiciel zamawiaj. 
3.. ..................................................................................................  Przedstawiciel wykonawcy 

przy udziale inspektora nadzoru. . ............................................................................................  
i kierownika budowy ...............................................................................................................  
 
3. Odbierającemu przedstawiony zostały następujące dokumenty: 

1. Książka obmiaru ..............................  szt. 
2. Dokumentacja techniczna ................... egz. 
3. Dziennik budowy ..............................  szt. 
4. Inwentaryzacja powykonawcza ............  kpl 
5. Wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych, pomiarów geodezyjnych (wg. spisu) 
6. Protokół z przeprowadzonych prób oraz zaświadczenia z odbiorów technicznych instalacji i 

urządzeń. (wg spisu) 
7. Inne zaświadczenia i protokoły ......................................................................................  

CZĘŚĆ II 

Ustawienia dotyczące przedmiotu odbioru. 

Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz dokonanego przeglądu robót na obiekcie ustalono, 
że przedmiotem odbioru są n/w obiekty, elementy o łącznej wartości .......................  zl. 

 

element Wartość netto Wartość brutto 
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2.Przedmiot obmiaru został wykonany w czasie od.................................................................. 
do ................................... 200...r. zgodnie z zapisem w dzienniku budowy tom .......  str. 
Umowa Nr. . .........................  z dnia ..........................................................  200...r. 
przewidywała termin rozpoczęcia dnia ..........................................................  200...r. 
i zakończenia robót ...................................................  dnia .........................  200...r. 

 
3. Roboty zostały wykonane (nie) zgodnie z umową, projektem zmiany nie zostały/zostały * 
uwzględnione w kosztorysie wykonawczym. 

4. Odebrany obiekt posiada następujące wady trwałe nie dające się usunąć lecz pozwalające na 
eksploatację z jego przeznaczeniem. 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 

Zmniejszenie wynagrodzenia z tytułu powyższych wad określa się jak następuje 
 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 
5. Odebrany obiekt posiada następujące wady (usterki) dające się usunąć 
Termin usunięcia usterek wyznacza się do dnia............................................ 
 
6. Okres rękojmi za wady trwa od ...........................   do............................................ 
 
7. Inne środki i zastrzeżenia stron 
..................................................................................................................................................  
 
8. Obiekt odpowiada przeznaczeniu i spełnia warunki (wg prawa budowlanego) pozwolenia na 
użytkowania i w związku z powyższym wykonawca przekazuje go zamawiającemu (użytkownikowi) 
 
9. Użytkownik otrzymuje dokumenty wymienione w pkt. 3 Na tym protokół zakończono i 
podpisano. 

 

Oddający. Odbierający. 
 

  
 

 

Inni uczestnicy odbioru: 

 

 


