
Załącznik nr 8 
do Umowy __________

PROTOKÓŁ KOLAUDACYJNY

ZBIÓR DOKUMENTÓW POWYKONAWCZYCH DO ODBIORU KOŃCOWEGO

dla inwestycji „Rozbiórka i budowa stadionu miejskiego im. Kazimierza Górskiego w Płocku
przy ul. Łukasiewicza 34 wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej” w ramach zadania
inwestycyjnego  pn.:  „Modernizacja  stadionu  im.  Kazimierza  Górskiego  przy  ul.
Łukasiewicza”.

I.Wymagane zbiory - teczki.

II.Teczka nr 1: Zestawienie dokumentacji odbiorowej.

1.-strona tytułowa teczki.
2.-spis zawartości teczki.
3.-kopia umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z zawartymi aneksami.
4.-kopia harmonogramu rzeczowo-finansowego.
5.-kopie  umów Wykonawcy z  Podwykonawcami  wraz  z  zawartymi  aneksami  i  wykazem
Podwykonawców.
6.-wykaz kadry Wykonawcy – projektanci,  kadra kierownicza budowy wraz z wykazem i
kopiami  decyzji  o  stwierdzeniu  przygotowania  zawodowego,  zaświadczeniami  o
przynależności do Izby, dokumentami potwierdzającymi posiadane kwalifikacje.
7.-protokół przekazania dokumentacji odbiorowej.
8.-wykaz przekazanej dokumentacji odbiorowej ( skorowidz wg zawartości teczek).
9.-protokół odbioru dokumentacji odbiorowej.

III.Teczka nr 2: Zestawienie dokumentacji podstawowej.

1.-strona tytułowa teczki.
2.-spis zawartości teczki.
3.-decyzje, zgłoszenia, pozwolenia.
4.-protokół przekazania terenu pod budowę.
5.-oryginał Dziennika Budowy
6.-oświadczenia:
6.1.-oświadczenie  Przedstawiciela  Wykonawcy  o  zakończeniu  i  prawidłowym  wykonaniu
zamierzenia.
6.2.-oświadczenia Głównego Projektanta i zespołu projektowego potwierdzające prawidłowe
wykonanie dokumentacji.
6.3.-oświadczenie  Kierownika  Budowy  o  zgodności  wykonania  obiektu  budowlanego  z
projektem budowlanym i  warunkami  pozwolenia  na budowę oraz  przepisami  (wg art.  57
Prawa  Budowlanego)  –  w  przypadku  zmian  dokonanych  w  trakcie  wykonywania  robót,
nieodbiegających  istotnie  od  projektu  budowlanego,  przedmiotowe  oświadczenie  powinno
być potwierdzone przez Głównego Projektanta i zawierać spis przedmiotowych zmian.
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6.4.-oświadczenie  Kierownika  Budowy o  doprowadzeniu  do  należytego  stanu  i  porządku
terenu  budowy,  a  także  –  w  razie  korzystania  –  drogi,  ulicy,  sąsiedniej  nieruchomości,
budynku lub lokalu (wg art. 57 Prawa Budowlanego).
6.5.-  oświadczenie  Kierownika  Budowy  o  właściwym  zagospodarowaniu  terenów
przyległych,  jeżeli  eksploatacja  wybudowanego  obiektu  jest  uzależniona  od  ich
odpowiedniego zagospodarowania (wg art. 57 Prawa Budowlanego).
6.6.-oświadczenie  Kierownika  Budowy  o  zgodności  wbudowanych  materiałów  ze
Specyfikacjami  Technicznymi  oraz  o  posiadaniu  przez  materiały  odpowiednich  aprobat,
atestów i deklaracji zgodności.
7.-inne  dokumenty  i  opracowania  wynikające  z  art.57  Prawa  Budowlanego  i  i  innych
powiązanych przepisów odrębnych.
8.-dokumenty,  instrukcje,  analizy,  charakterystyki,  opracowania  i  inne  niewymienione  a
wynikające z PFU i projektów.
9.-protokoły:
9.1.-protokół Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
9.2.-protokół Państwowej Straży Pożarnej.
9.3.-protokoły  Urzędu  Dozoru  Technicznego  w  odniesieniu  do  urządzeń  i  instalacji
odbiorowych.
9.4.-protokoły odbioru przyłączy wykonanych mediów sporządzone przy udziale operatorów
sieci.
9.5.-protokoły odbioru przez Zarządców dróg i ulic włączenia układu komunikacyjnego.
10.-protokoły badań i sprawdzeń, zgłoszenia:
10.1.-protokoły z przekazania materiałów rozbiórkowych Zamawiającemu.
10.2.-protokoły  przeprowadzonych  badań i  prób i  odbiorów robót  branżowych,  instalacji,
systemów, sieci, maszyn i urządzeń w budynkach.
10.3.-protokoły  przeprowadzonych  badań i  prób i  odbiorów robót  branżowych,  instalacji,
systemów, sieci, maszyn i urządzeń i zagospodarowania terenu.
10.4.-instrukcje i protokoły z prób montażowych i rozruchów.
10.5.-zgłoszenia zakończenia robót.
10.6.-protokół odbioru zawierający wykaz wad i usterek.
10.7- protokół odbioru wad i usterek.
10.8.-protokół prób, badań i sprawdzeń zgodnie ze STWIOR i obowiązującymi przepisami.
10.9.-protokoły odbiorów częściowych, robót zanikowych.
10.10.-protokół utylizacji wszystkich odpadów budowlanych.
10.11.-inne protokoły powstałe podczas realizacji zadania.
10.12.-protokół odbioru końcowego.
11.-dokumentacja geodezyjna:
11.1.-inwentaryzacja  powykonawcza  wraz  ze  sporządzoną  w  jej  wyniku  i  zatwierdzoną
dokumentacją geodezyjno – kartograficzną (mapa geodezyjna pomiaru powykonawczego w
skali  1:500,  przedstawiająca  położenie  i  kształt  obiektów  budowlanych  oraz  sposób
zagospodarowania i  ukształtowania terenu, z uwidocznionymi  w czytelny sposób, poprzez
wyróżnienie kolorami, obiektami będącymi elementami przedmiotowej inwentaryzacji; mapa
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powinna  być  opatrzona  klauzulą  potwierdzającą  przyjęcie  do  państwowego  zasobu
geodezyjnego i kartograficznego. Dokumentacja geodezyjna powinna być sporządzona przez
osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą
odpowiednie uprawnienia zawodowe.
11.2.-informacja geodety (osoby wykonującej samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i
kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe) o zgodności usytuowania
obiektów budowlanych i uzbrojenia technicznego z projektem zagospodarowania działki lub
terenu lub odstępstwach od tego projektu zgodnie z art. 57 ustawy Prawo Budowlane. 
11.3.-operaty geodezyjne.
12.-książka obmiarów.

IV.Teczka nr 3: Zestawienie dokumentacji podstawowej.

1.-strona tytułowa teczki.
2.-spis zawartości teczki.
3.-projekt  budowlany,  na  podstawie  którego  uzyskano  zgodę  budowlaną,  z  widocznie
naniesionymi  wszystkimi  zmianami  dokonanymi  w  czasie  realizacji  robót,  oddzielnie  dla
każdej z branż.
4.- projekt powykonawczy – projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami uzupełniony o
nowe  elementy  (rysunki,  opisy,  specyfikacje,  itp.)  związane  z  wszystkimi  zmianami
dokonanymi w czasie realizacji robót, oddzielnie dla każdej z branż.
5.-specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, oddzielnie dla każdej z branż.
6.-atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności.

V.Teczka nr 4: Dokumenty budowy.

1.-strona tytułowa teczki.
2.-spis zawartości teczki.
3.-protokoły  z  narad  budowy  oraz  notatki  techniczne  sporządzane  w  trakcie  realizacji
inwestycji.
4.-wykaz wprowadzonych w trakcie realizacji zmian projektowych wraz z ich uzasadnieniem
(w odniesieniu do protokołów konieczności i poleceń Zamawiającego).
5.-protokoły konieczności wraz z wszystkimi załącznikami.
6.-protokoły z negocjacji cen jednostkowych wraz z wszystkimi załącznikami.
7.-polecenia Zamawiającego i Inspektorów Nadzoru.
8.-program zapewnienia jakości (PZJ) wraz z załącznikami.
9.-wnioski materiałowe z załącznikami.
10.-wystąpienia Wykonawcy dotyczące zatwierdzeń materiałowych, zmian technologicznych
lub  inne  zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru  wraz  z  wymienionymi  w  nich
załącznikami  w postaci  recept,  deklaracji  zgodności,  aprobat  technicznych,  odpowiednich
atestów dopuszczających materiały do wbudowania bądź innych dokumentów. Wystąpienia
powinny być poprzedzone ich spisem zawierającym nr wystąpienia, datę, krótki opis czego
dotyczy oraz odniesienie do pozycji kosztorysowej.
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11.-plan  bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia  (BIOZ)  wykonany zgodnie z  obowiązującymi
przepisami.
12.-opinia technologiczna Laboratorium Wykonawcy opracowana na podstawie wszystkich
wyników badań i pomiarów kontrolnych wykonanych zgodnie z STWiOR i PZJ.
13.-wyniki  badań  Laboratorium  Wykonawcy  (poprzedzone  ich  spisem  zawierającym  nr
porządkowy,  wskazanie  badanego  elementu  oraz  odniesienie  do  pozycji  kosztorysowej)
wykonane w zakresie zgodnym ze STWiOR.
14.-dokumentacja fotograficzna z realizacji robót.

VI.Teczka nr 5: Dokumenty finansowe.

1.-strona tytułowa teczki.
2.-spis zawartości teczki.
3.-kopie  faktur  Wykonawcy (poprzedzone  spisem wg miesięcy  dokonywanych  sprzedaży,
zawierającym nr faktury, datę wystawienia oraz jej wartość) wraz z:
3.1.- protokołami odbioru częściowego.
3.2.-zestawieniami faktur na dzień dokonanej sprzedaży.
3.3.-oświadczeniami Wykonawcy o braku zaległości finansowych wobec Podwykonawców.
3.4.-oświadczeniami Podwykonawców o braku roszczeń finansowych wobec Wykonawcy.
4.-kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem.

VII.Teczka nr 6: Instrukcje, zestawienia, tabele.

1.-strona tytułowa teczki.
2.-spis zawartości teczki.
3.-instrukcja użytkowania obiektu.
4.-instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.
5.-instrukcja obsługi  i  eksploatacji  obiektu,  zainstalowanych  urządzeń,  sprzętu,  armatury i
wykonanych  instalacji  (obejmująca  m.in.  atesty,  certyfikaty,  gwarancje,  DTR,  instrukcje
obsługi w języku polskim, schematy instalacyjne, harmonogramy serwisów).
6.-tabele  elementów  zestawieniowych  zawierające  wykaz  wykonanych  robót  oraz
zamontowanych  instalacji,  maszyn  i  urządzeń,  zamontowanego,  dostarczonego  sprzętu,
wyposażenia,  armatury  uwzględniając   taki  podział  zakresu  rzeczowego,  który  umożliwi
ustalenie  kosztów  poszczególnych  obiektów  inwentarzowych  zgodnie  z  rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz.
U.  z  2016  poz.  1864)  oraz  podaniem nazw handlowych,  typu,  nr  fabrycznego/seryjnego,
producenta wraz z harmonogramem serwisowania.

VIII.Teczka nr 7: Świadectwo charakterystyki energetycznej.

1.-strona tytułowa teczki.
2.-spis zawartości teczki.
3.-świadectwo charakterystyki energetycznej.

IX.Teczka nr 8: Gwarancja jakości.

1.-strona tytułowa teczki.
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2.-spis zawartości teczki.
3.-gwarancja jakości.

X.Wymagania dodatkowe.

1.-dokumentacja  powykonawcza  zostanie  przygotowana  i  dostarczona  do  siedziby
Zamawiającego w wersji papierowej w 5 egzemplarzach i wersji elektronicznej (na płytach
CD/DVD) w 2 egzemplarzach.
2.- wersja elektroniczna w formie nieedytowalnej (np. w formacie .pdf), tożsama z wersją
papierową oraz w formie edytowalnej (np. (dwg, doc/docx, xls/xlsx itp.) tożsama z wersją
papierową.
3.-wszystkie dokumenty muszą być opieczętowane i podpisane (kolorem niebieskim) przez
Kierownika  Budowa  i  Głównego  Projektanta  oraz  odpowiednich  Inspektorów  Nadzoru  z
odpowiednią adnotacją.
4.-teczki  należy  układać  w  segregatory  i  kartony  w  sposób  zapobiegający  zniszczeniu
dokumentacji, oddzielnie dla każdej z branż.
5.-teczki, segregatory i kartony muszą być oznakowane, opisane w jednoznaczny i czytelny
sposób w języku polskim.
7.-w  przypadku  zastosowania  technologii  BIM  dokumentację  powykonawczą  należy
posortować w sposób odzwierciedlający model  BIM (dotyczy elementów uzgodnionych z
Zamawiającym  podczas  tworzenia  Planu  Realizacji  BIM  -  istotnych  z  punktu  widzenia
eksploatacji obiektu).

Uwaga:
Zamawiający  w trakcie  prowadzenia  prób końcowych  oraz  czynności  odbiorowych  może
powyższy  wykaz  uzupełnić  i  wymagać  innych  dokumentów  z  podaniem  terminu  ich
dostarczenia, które będą niezbędne do odbioru końcowego przedmiotu umowy.
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