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___________________________________________________________________________________ 
ZIP Sp. z o.o.,  ul. Zamkowa 34, 34-200 Sucha Beskidzka,  NIP 552 171 66 72,  Regon 361 558 857, 

                         Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000558570, 
 

 

KOŃCOWY PROTOKÓŁ TECHNICZNEGO ODBIORU ROBÓT – USŁUGI 
 POSADZKI – PODŁOGI BESKIDZKIEJ 

 ( Załącznik nr 4 do umowy nr …............................................................................ ) 
Odbiór końcowy powinien nastąpić nie później niż siedem (7) dni od zakończenia robót. 

 

Zgodnie z Warunkami Technicznymi Odbioru Robót Parkieciarskich oględziny posadzki wykonuje się z odległości 1 m, w naturalnym 
oświetleniu i ze światłem rozproszonym, padającym z tyłu obserwatora, do oceny lub stwierdzenia wad na powierzchni posadzki nie 
można wykorzystywać światła padającego pod kątem, sztucznych źródeł światła i światła padającego bezpośrednio 
(nierozproszonego). 

 

 Wykonawca:  
                         …............................................................................................................................................................... 

 Data odbioru:  …............................................................................................................................................................. 

 Adres Robót  – Usług : ..................................................................................................................................................  

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

 Inwestor: ……................................................................................................................................................................. 

(Zamawiający) 

 Termin wykonania usługi: 
 

 Rozpoczęcie prac: …................................................................................................................................. 

 Zakończenie prac: …................................................................................................................................. 

 Badania przy odbiorze: 
 

 - Zgodność z umową, porównanie wykonanej posadzki Podłogi Beskidzkiej z projektem i szczegółami dyspozycji  
   umownych, 
  
 - Zapisy w dzienniku robót dot. Warunków przystąpienia do robót,  

 - Sprawdzenie wymagań technicznych (zamocowanie elementów posadzki w podkładzie, prawidłowość układu 

   elementów w pomieszczeniu i między sobą, prawidłowość wykończenia przy ścianach, wykończenia dylatacji,   

 - Sprawdzenie wyglądu posadzki Podłogi Beskidzkiej (klasa wyglądu elementów, równomierność rozłożenia  

   elementów różniących się teksturą drewna, równości i poziomu posadzki, na całej powierzchni, prawidłowość  

   oszlifowania powierzchni ciętych, prawidłowość wykonania wykończenia styków posadzek pomiędzy  

   pomieszczeniami lub posadzkami wykonanymi z innych materiałów. 
  

 Opis wykonanej usługi:  

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

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

 Skład komisji: Imię i Nazwisko / Stanowisko  
  
 Ze strony Wykonawcy:      ........................................................................................./..................................................... 
                                           

                                           ........................................................................................./..................................................... 
 

 Ze strony Zamawiającego: ......................................................................................../.................................................... 
 

                                            ......................................................................................../.................................................... 
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___________________________________________________________________________________ 
ZIP Sp. z o.o.,  ul. Zamkowa 34, 34-200 Sucha Beskidzka,  NIP 552 171 66 72,  Regon 361 558 857, 

                         Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000558570, 
 

 Komisja w składzie j.w., po dokonaniu oględzin wykonanych robót - usług stwierdza, że roboty-usługi     

 wykonane zostały zgodnie z umową – BEZ USTEREK / Z USTERKAMI :*                                                 

                                                                                        (*niepotrzebne skreślić) 

 

 W przypadku stwierdzenia usterek – opisać stwierdzone Usterki : 
 …...................................................................................................................................................................................... 

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

 W przypadku stwierdzenia usterek, Wykonawca zobowiązuje się usunąć usterki do dnia: ............................................ 

 

 Uwagi:  
…................................................................................................................................................................................... 

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

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

 

 Zamawiający oświadcza, że otrzymał i zapoznał się z Warunkami Gwarancji, Warunkami Użytkowania i  
 pielęgnacji posadzki drewnianej/desek Podłogi Beskidzkiej. 
 
 Zamawiający: 

 
 
 …................................................................................ 
 (Data i podpis  Zamawiającego) 

 
 

Podpisy Komisji: 

Wykonawca: 

 

…................................................................................ 
(Data i podpis Wykonawcy) 

Zamawiający: 

 

…................................................................................ 
(Data i podpis  Zamawiającego) 

 
 


