A.B.4. odbiór ostateczny robót
A.8.4.1 . Zasady odbioru

ostatecznego robót

A.8.4.1.1' Odbiór ostateczny polega na fina|nej ocenie zeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich iloŚci, jakości i wańości.
A.8.4.1.2. odbioru oslatecznego robÓt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecnoŚci
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłozonych
dokumentów i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową.
A.8.4.'t.3. W toku odbioru ostatecznego robÓt komisja zapozna się z realizacją ustaleń pzyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonańia robÓt
uzupełniających i robÓt poprawkowych.

W pnypadkach niewykonania Wznaczonych robÓt poprawkowych lub robót uzupełniających
lub robotach wykończeniowych, komisja pzerwie swoje czynnościi ustali nowy termin odbioru
A.8.4.1 .4.

ostatecznego.

A.8.4.1.5- W pzypadku stwierdzenia przez komisję, że jakośĆwykonywanych robÓt w poszczególnych
asońymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową z uwzględnieniem tolerancji

i

nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń' oceniająt

pomniejszoną wańoŚĆ wykonywanych robót w stosunku do wymagań pzyjętych w dokumentach umowy.

A.8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
A.8.4.2.1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robÓt jest protokÓł odbioru
ostatecznego robót spoządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
A.8.4.2.2. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotowaĆ następujące dokumenty:
a) Dokumentację projektową'
b) Specyfikacje Techniczne.
c) Receptury i ustalenia technologiczne.

d)
e)
f)
g)
h)

Protokoły pomiarów kontrolnych oraz badań i sprawdzeń oraz oznaczeń laboratoryjnych
Atesty jakościowe wbudowanych materiałow.
lnstrukcje obsługi.
Swiadectwa jakości kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i ceńyfikaty.
lnne dokumenty wymag ane przez Zamawiającego

A-E.4.2-3- W przypadku, 9dy wg komisji, roboty pod wzglęctem pŻygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą vvrlznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robÓt.

A.8.4.2.4. Wszystkie zarządzone

pzez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione

Wg Wzoru ustalonego przez Zamawiającego

Termin wykonania robÓt poprawkowych i robÓt uzupełniających wyznaczy komisja.

A.B.5. odbiór pogwarancyjny (po okresie rękojmi)

A'8.5.1. odbiÓr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot związanych
stwierdzonych pny odbiorze ostatecznym i zaistnrałych w okresie gwarancyjnym.
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