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Załącznik nr 5 do umowy - Protokół odbioru robót 

 

 

Ciechanów, ………………… 

 

sporządzony w Ciechanowie, dnia ………………  r. w sprawie odbioru robót budowlanych 

wykonanych przez: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… w   obiekcie   przy   

ul.   Armii Krajowej 18A w Ciechanowie na   podstawie   umowy   nr   ...............................   

z dnia.......................... na: 

Roboty budowlane polegające na pracach remonotowo – adaptacyjnych,  dostosowawczych 

pomieszczeń placówki DDOM w budynku przychodni Centrum Medycznego ARNICA w 

Ciechanowie przy ul. Armii Krajowej 18A w ramach projektu pod tytułem” Dzienny Dom 

Opieki Medycznej w Ciechanowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9. Region spójny społecznie, 

Działanie 9.2. Poddziałanie 9.2.1, z Europejskiego Funduszu Społecznego NR PROJEKTU: 

RPMA.09.02.02-14-d526/19-01. 

 

Komisja odbioru Zamawiającego w składzie: 

1. ........................................................................ 

2.   ...................................................................... 

3.   ........................................................................ 

4.  ………………………………………………. 

1. ........................................................................ 

 

przy udziale przedstawicieli Wykonawcy: 

1. ........................................................................ 

2. ……………………………………………… 

 

przeprowadziła w dniu ............... roku (zgłoszony przez Wykonawcę pisemnie w 

dniu …………., końcowy odbiór Przedmiotu umowy. 
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I. Po dokładnym zbadaniu zakresu robót wykonanych i zgodności z wymaganiami 

Zamawiającego Komisja stwierdza, co następuje: 

1. Roboty wykonane zostały zgodnie z dokumentacją pod względem technicznym 

dobrze/źle*, z wadami i usterkami wyszczególnionymi w załączniku do niniejszego 

protokołu, które Wykonawca zobowiązuje się usunąć w terminie 7 dni, tj.   do 

dnia… ......................................................... */stwierdzono wady i usterki, których 

usunięcie skutkuje przesunięciem terminu odbioru o min. 14 dni, tj. do dnia 

…………* 

2. Roboty rozpoczęto dnia ........................., zakończono dnia ............................. 

3. Termin wykonania robót został dotrzymany/przekroczony* o ……. dni z powodu: 

• .........…………………………………………………………………………………

………… 

• ………………………………………………………………………………………

………… 

• ………………………………………………………………………………………

………… 

II. Komisja postanowiła: 

1. Uznać roboty za wykonane bez wad /z wadami i odebrane/nie odebane  od 

Wykonawcy z jednoczesnym przekazaniem użytkownikowi. 

2. Termin rękojmi i gwarancji wykonanych robót upływa z 

dniem ...................................... 

3. Komisja Zamawiającego odmawia odbioru z winy Wykonawcy, z powodu 

określonego w pkt. I.1. 

Zastrzeżenia i uwagi Komisji: 

• .........……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

• .........……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

• .........……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

• .........……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

• .........……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. 
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• .........……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

• .........……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

Na tym odbiór robót został zakończony/nie doszło do odbioru robót*, co członkowie 

Komisji stwierdzają przez podpisanie niniejszego protokołu. 

Podpisy: 

I. Członkowie Komisji: II. Przedstawiciele Wykonawcy: 

1 .................................................... 1 .................................................... 

2 .................................................... 2 .................................................... 

3 ....................................................  

4 .................................................... 

5 .................................................... 

Dostarczona przez Wykonawcę dokumentacja: 

1. ………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………………… 

6. ………………………………………………………………………………………… 

   Potwierdzam odbiór

  

 

 ………………………………… 

podpis i imienna pieczątka  

Ciechanów, ………………………………… 

 

 

*) niepotrzebne skreślić 
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