W

wydano dn. ……………………………….........
zgłoszono do odbioru dn. .......................

.............................................
pieczątka podpis przyjmującego

PROTOKÓŁ Nr ……
z końcowego odbioru przyłącza wodociągowego
do budynku przy ul. ……………….……..dz…… . obr……….. w Sulejówku
Okres budowy od dn. ............ ........... 20....... r. do dn. ............ ............ 20....... r.
Ø przewodu

Ø ZD (zas.domowa)

[mm]

[mm]

Długość
[m]

Rodzaj
materiału

ZD
obrukowano

Połączenie
KOMISJA W SKŁADZIE :
1. INWESTOR

....................................................
podpis

2. WYKONAWCA

......................................................
podpis i pieczątka

3. PRZEDSTAWICIEL
MZWiK

MZWiK
w Sulejówku

.....................................................
podpis i pieczątka

zebrana w dniu ....... ...... 20...... r. – po dokonanej kontroli odbieranego przyłącza i zweryfikowaniu
zrealizowanego zakresu prac z projektem uzgodnionym w dniu ............. ............ ......... r., zgłoszenie
wykonania przyłącza z dn. .............................., stwierdza:
1.
Roboty zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, projektem i zasadami sztuki
budowlanej.
2.
Szkic zdawczo-odbiorczy oraz Dziennik robót stanowią integralną część niniejszego protokołu.
Wykonawca zobowiązany jest do usuwania usterek ujawnionych w okresie gwarancyjnym 3-ch lat od dnia
dzisiejszego, tj. do dnia .......... ......... 20..... r.
Załącznikiem do niniejszego protokołu końcowego odbioru jest inwentaryzacja geodezyjna.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
..............................
1. Inwestor

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

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

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

2. Wykonawca

3. Użytkownik sieci

4. Inspektor d/s drogowych
Urząd Miasta w Sulejówku

Wypełnia MZWiK w Sulejówku
Nr wodomierza, nr
plomby

Nr ew.

Stan wodomierza na
dzień odbioru

Nr umowy

W+K
MZWiK w Sulejówku
Druk nr 04 – DT

DZIENNIK ROBÓT
1.

2.
3.
4.
5.

W Dzienniczku budowy przyłącza prowadzona jest korespondencja związana z realizacją przyłącza, a w szczególności:
a. zmiany projektowych,
b. wyniki odbiorów częściowych (robót zanikających) i końcowych,
c. wyniki prób ciśnieniowych,
d. robót inwentaryzacyjnych.
Roboty będą wykonywane pod kierownictwem technicznym : p. .......................................................
posiadającego uprawnienia budowlane nr ................................................................................
Dziennik należy przechowywać w miejscu budowy.
Dziennik prowadzi uprawniony kierownik (pkt.2), którego wpisy poświadczane przez przedstawiciela MZWiK w
Sulejówku.
Dziennik robót stanowi integralną część protokołu z końcowego odbioru przyłącza wodociągowego.

DATA

IMIĘ I NAZWISKO
DOKONUJĄCEGO
WPISU

DANE DOTYCZĄCE
PRZEBIEGU BUDOWY

MZWiK w Sulejówku
Druk nr 04 – DT

SZKIC ZDAWCZO-ODBIORCZY
WYKONANEGO PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO
Do nieruchomości Nr ......................................
przy ul. ..............................................................

UWAGI:

......................
Przedstawiciel
Inwestora

.........................
Wykonawca

...........................
Przedstawiciel
MZWiK w Sulejówku

*) niepotrzebne skreślić
___________________________________________
Szkic zdawczo – odbiorczy wykonanego przyłącza powinien zawierać m.in.:
Opisy: średnic, materiałów, długość przewodów, średnicy i materiału zasuw i niezbędne domiary do punktów
stałych.
W przypadku montażu na przyłączu studni wodomierzowej: średnicę, rzędne: wlotu i wylotu przewodu, dna i
włazu studni i niezbędne domiary do punktów stałych.
MZWiK w Sulejówku
Druk nr 04 – DT

