
 
Załącznik nr 4 

Protokół końcowy odbioru robót budowlanych  

Dotyczy:  Tytuł projektu: „Utworzenie w Krakowski, Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, poprzez 
przebudowę budynku nr 7, pierwszego w Województwie Małopolskim oddziału 
rehabilitacji narządu ruchu w którym realizowana będzie rehabilitacja narządu ruchu 
w którym realizowana będzie rehabilitacja stanowiąca element kompleksowej 
i koordynowanej opieki nad pacjentem po leczeniu szpitalnym” 
Numer projektu: PRMP.12.01.02-12-0448/17 
Działanie: 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia 
Poddziałanie: 12.1.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia  
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 
(RPO WM)  

 
Sporządzony dnia.....................................................w........................................................ 

w sprawie robót budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie 

w Krakowski, Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, poprzez przebudowę budynku nr 7, 

pierwszego w Województwie Małopolskim oddziału rehabilitacji narządu ruchu w którym 

realizowana będzie rehabilitacja narządu ruchu w którym realizowana będzie rehabilitacja 

stanowiąca element kompleksowej koordynowanej opieki nad pacjentem po leczeniu 

szpitalnym” 

wykonywanych na podstawie umowy nr.............................................................. z dnia.......................................................................... 

Komisja w Składzie: 

Przedstawiciele  - Zamawiającego  
 

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

2. ......................................................             ................................................................. 
  imię i nazwisko                                                  stanowisko                               
 

Przedstawiciele przekazującego (Wykonawcy)  
 
1. .......................................................                .................................................................. 
  
2. .......................................................                …………………...................................... 
  imię i nazwisko                                                  stanowisko                               

Po zapoznaniu się ze stanem zaawansowania robót i dokumentacją budowy stwierdza się co 

następuje: 

1. Roboty budowlane były wykonywane w okresie od …………..…………………………..……… do …………..…………………………..……… 



 
2.  Termin wykonania robót budowlanych zgodnie z w/w umową został dotrzymany/nastąpiło 

opóźnienie o ……………………,………………………… dni w związku z …………………………………………………………………………………………………………… 

3. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu następujące dokumenty: 

 kompletną dokumentację powykonawczą dokumentacje  w zakresie: 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………, 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………, 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………, 

4. Podczas przeglądu wykonanych robót budowlanych nie stwierdzono usterek/stwierdzono 

usterki w zakresie zgodnym z załączonym wykazem usterek, które zostaną usunięte do dnia 

……………………………………………………………………………………….…, 

5. Zamawiający  w związku ze stwierdzeniem usterek/niekompletności dokumentacji z pkt. 3 

przerywa spisywanie protokołu i odmawia dokonania odbioru końcowego z wyznaczeniem 

wykonawcy nowego terminu na dzień ……………………………………………………………………………………………………..……. (opcjonalnie)  

6. W związku ze stwierdzeniem, że roboty budowlane zostały zakończone, dokumentacja 

wskazana w pkt 3) została przekazania i nie stwierdza się usterek i wad w zakresie wykonania 

robót budowlanych uniemożliwiających użytkowanie obiektu, Zamawiający z dniem 

…………………………………………………………………………….………………….. dokonuje ostatecznego odbioru robót budowlanych, 

 

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano 

Przedstawiciele Inwestora - Zamawiającego: 

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

2. ......................................................             ................................................................. 
  imię i nazwisko                                                  stanowisko                               
 

Przedstawiciele Wykonawcy: 

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

2. ......................................................             ................................................................. 
  imię i nazwisko                                                  stanowisko                               
 

 


