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„Adaptacja budynku przy ul. Siemińskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na 

nową siedzibę GODS” 

 Protokół odbioru robót budowlanych 

częściowe/końcowe* 

Data i miejsce wystawienia: ................................................................................................ 

Data przeprowadzenia prac odbiorowych:........................................................................... 

Nazwa i adres wykonawcy robót:......................................................................................... 

Nazwa i adres inwestora/odbiorcy robót:.............................................................................. 

Dotyczy:............................................................................................................................................... 

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

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

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

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

Wartość robót podlegających odbiorowi wynosi: ............................................................................. 

Roboty wykonano ona na podstawie umowy nr ….......................................z dnia............................... 

 

Charakterystyka wykonanych robót:  

Zakres prac Obmiar w jm Wartość 
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Rodzaj i ilość materiałów dostarczonych przez inwestora (odbiorcę), które wykonawca wykorzystał 

do robót budowlanych: żadne, niektóre(jakie?)* 

…............................................................................................................................................................ 

…............................................................................................................................................................ 

…............................................................................................................................................................ 

…............................................................................................................................................................ 

…............................................................................................................................................................ 

 

Rodzaj i ilość materiałów dostarczonych przez wykonawcę, które zostały wykorzystane do robót 

budowlanych: wszystkie, żadne, niektóre (jakie?)* 

…............................................................................................................................................................ 

…............................................................................................................................................................ 

…............................................................................................................................................................ 

…............................................................................................................................................................ 

…............................................................................................................................................................ 

 

Komisja w składzie: 

Przedstawiciele inwestora:.................................................................................................................... 

Przedstawiciele wykonawcy:................................................................................................................ 

Inżynier kontraktu:………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Przy udziale:.......................................................................................................................................... 

Komisja odbiorowa po dokonaniu oględzin budowy i zapoznaniu się z dokumentami stwierdza: 

1. Kompletność wykonanych robót i dostaw urządzeń oraz ich gotowość przyjęcia do 

eksploatacji zgodnie z wymogami projektu budowlanego, obowiązujących przepisów i 

zamówienia. 

2. Zauważone usterki/zalecenia................................................................................................... 

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

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

 wykonawca zobowiązuje się usunąć/wykonać do dnia............................................................ 

3. Roboty przedmiotowe rozpoczęto w dniu........................., zakończono w dniu......................, 

odebrano w dniu...................................... 
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4. Stwierdzono/nie stwierdzono* odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub 

innych warunków pozwolenia na budowę.  

Jakie ?......................................................................................................................................... 

Oświadczam że: 

Znane mi są przepisy o odpowiedzialności karnej z art 271 kk, dotyczące poświadczenia nieprawdy 

co do okoliczności mającej znaczenie prawne. 

Załączniki do protokołu: 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

 

Przedstawiciele inwestora (odbiorcy):    Przedstawiciel zdającego (wykonawcy):  

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

(miejscowość, data, podpis, pieczątka)      (miejscowość, data, podpis, pieczątka) 

Inżynier kontraktu: 

……………………………………………………… 

(miejscowość, data, podpis, pieczątka) 

 


