KARTA ZATWIERDZENIA MATERIAŁU
DO WBUDOWANIA nr ……. /ZZM/20….
Dotyczy: Budowa: ………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Rodzaj materiału
urządzenia, wyrobu:

Nazwa materiału

Kierownik budowy / robót *

Data

(producent, wymiary, kolor, inne
cech)

Rekomendacja techniczna - tak / nie*
Nr R.T.

Podstawa wyboru
materiału
Nr strony
dok.
Nr strony/
opisującego
/rysunku
materiał
dok. proj.

Atest higieniczny - tak / nie*

Nr
załącznika

Nr
załącznika

Nr A.H.

Deklaracja zgodności
Nr
załącznika

Nr D.Z.

Inne dokumenty- tak / nie*
(wymienić jakie)
Nr
załącznika

Nr

Np. karta
katalogowa
Miejsce wbudowania:

Nr próbki
Uwagi / bez uwag*

Kierownik budowy / robót* oświadcza, że ww. materiał jest zgodny / niezgodny* z umową, dokumentacją
projektową, pozwoleniem na budową
……………………………………….

Inspektor nadzoru

podpis i pieczęć kierownika budowy / robót*

Data:

Zatwierdzam / nie zatwierdzam*
..………………………………………
podpis i pieczęć inspektora nadzoru

Data

Nadzór autorski
(Biuro Projektów)

Uwagi / bez uwag*

Data

Uwagi / bez uwag*

Zatwierdzam / nie zatwierdzam*
……………………………………….
podpis i pieczęć Projektanta

Uwagi / bez uwag*

Zamawiający:

Data
Zatwierdzam / nie zatwierdzam*
podpis i pieczęć Zamawiającego*

* Niewłaściwe skreślić
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Opis procedury akceptacji materiałów użytych do wbudowania na budowie ……………..
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

Materiały budowlane użyte w realizacji inwestycji można podzielić na dwie grupy:

A) Materiały budowlane takie jak np.: beton, stal zbrojeniowa, kruszywa, piasek, materiały instalacji
sanitarnych, materiały instalacji elektrycznych, konstrukcje stalowe, zaprawy, tynki, farby, materiały
izolacyjne itp.
B) Elementy małej architektury takie jak: ławki, elementy placów zabaw, kosze, stojaki na rowery, słupy i
oprawy oświetleniowe, materiał roślinny (drzewa, krzewy, byliny) itp.
Każdy materiał przed wbudowaniem musi zostać zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiającego i musi
posiadać Kartę Zatwierdzenia Materiału (KZM wg wzoru nr ….).
Przedstawicielem Zamawiającego są osoby wskazane w Umowie, w szczególności jest to Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego i Inspektor ZZM odpowiadający za nadzorowanie realizacji Umowy.
ŚCIEŻKA AKCEPTACJI MATERIAŁÓW KATEGORII A
4.2. W celu akceptacji materiału do wbudowania przedstawiciel Wykonawcy przesyła wypełnioną i podpisaną
KZM (drogą mailową lub osobiście) do Inspektora Nadzoru. W przypadku materiałów zakwalifikowanych do
grupy A ostatecznej akceptacji materiału może dokonać Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Inspektorem
ZZM.
4.3. Akceptacja materiałów z grupy A kończy się zwrotnym przesłaniem (mailowo lub osobiście) przez Inspektora
Nadzoru, podpisanej przez niego KZM do Wykonawcy.
4.4. Brak podpisu Inspektora Nadzoru na KZM dotyczącym materiałów z grupy A oznacza brak akceptacji
materiału i zakaz jego wbudowania na budowie. Wykonawca musi przedstawić do akceptacji innym materiał
równoważny lub wykonać uwagi zapisane na KZM w celu uzyskania akceptacji.
4.5. Na niektóre materiały Zamawiający może żądać przedstawienia próbek. Może to być np. próbka gotowego
kosza, deska użyta na siedzisko ławki czy inne tego typu materiały. Listę materiałów (zarówno z grupy A jak i
B) należy wcześniej uzgodnić z Zamawiającym.
ŚCIEŻKA AKCEPTACJI MATERIAŁÓW KATEGORII B
5.2. W celu akceptacji materiału do wbudowania przedstawiciel Wykonawcy przesyła wypełnioną i podpisaną
KZM (drogą mailową lub osobiście) do Inspektora Nadzoru. W przypadku materiałów grupy B, Inspektor
Nadzoru wyraża swoją opinię i przekazuje KZM do ostatecznej akceptacji przez Inspektora ZZM. Inspektor
ZZM może samodzielnie podjąć decyzję o akceptacji materiału opisanego w KZM lub skierować kartę do
zaopiniowania przez Projektanta.
5.3. Akceptacja materiałów z grupy B kończy się przesłaniem (drogą mailową lub osobiście) przez Inspektora ZZM
podpisanej przez niego i ewentualnie Projektanta, KZM do Wykonawcy.
5.4. Brak podpisu Inspektora ZZM na KZM dotyczącym materiałów z grupy B oznacza brak akceptacji materiału i
zakaz jego wbudowania na budowie. Wykonawca musi przedstawić do akceptacji innym materiał
(urządzenie) równoważny lub wykonać uwagi zapisane na KZM przez Inspektora Nadzoru, Projektanta lub
Inspektora ZZM w celu uzyskania akceptacji.
5.5. Na niektóre materiały Zamawiający może żądać przedstawienia próbek. Może to być np. próbka gotowego
kosza, deska użyta na siedzisko ławki czy inne tego typu materiały. Listę materiałów (zarówno z grupy A jak i
B) należy wcześniej uzgodnić z Zamawiającym.
5.6. Odbiór materiału roślinnego odbędzie się na terenie budowy przed posadzeniem. W przypadku
niespełnienia wymogów zawartych w dokumentacji projektowej, STWIOR i SIWZ, Zamawiający zastrzega
możliwość braku akceptacji materiału dostarczonego na budowę.
W celu przyspieszenia procesu akceptacji materiałów do wbudowania należy przygotowywać KZM od samego
początku budowy. Karty KZM mają być rejestrowane przez Wykonawcę i załączone do Dokumentacji
Powykonawczej.
Karty KZM nie podpisane przez kierownika budowy/robót nie będą rozpatrywane.
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