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1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA  

1.1. Cel opracowania 

Celem opracowania jest weryfikacja prac i nakładów poniesionych przez Inwestora na 

realizację Inwestycji dotyczącej budowy budynku biurowego „Castor” wraz z 

zagospodarowaniem terenu w Poznaniu przy ul. Kopanina. 

1.2. Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje: 

a. informację o wykorzystaniu budżetu na dzień sporządzenia raportu  

b. ocenę stanu zaawansowania prac budowlanych oraz sprawdzenie pod kątem rachunkowym, 

rzeczowym i finansowym faktur otrzymanych od Zamawiającego, 

c. weryfikację decyzji niezbędnych do zakończenia realizacji Budynku Castor oraz weryfikację 
zgodności rzeczywistego wykonania Budynku Castor oraz osiągnięcia parametrów 

technicznych Budynku Castor z planowanymi 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

2.1. Formalna: 

− Zlecenie Zamawiającego  

− Uprawnienia zawodowe autorów opracowania 

2.2. Merytoryczna: 

− Lustracja budowy przeprowadzona w dniu 22.10.2019r. w obecności 

przedstawiciela Inwestora;  

− Krystyna Roszak de Tolkmitt - uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania 

nieruchomości nr 4145, uprawnienia budowlane nr 311/84/PW; 
− Wyjaśnienia Inwestora udzielane w trakcie przeprowadzania lustracji; 

− Decyzja nr 44/2017 o warunkach zabudowy z dnia 19 stycznia 2017r. ustalająca 

warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków 

biurowo – usługowych, przewidzianej do realizacji na działkach nr 2/5 (cz.), 2/6 

(część), 2/7 (część), 2/8 (część), 2/9, 2/10 (część), 2/12, 3/1, ark. 19, obręb 

Górczyn, położonych przy ul. Kopanina w Poznaniu;  

− Decyzja nr 1217/2017 z dnia 2 czerwca 2017r. zatwierdzająca projekt budowlany i 

udzielająca pozwolenia na budowę dwóch budynków biurowo – usługowych na 

terenie nieruchomości przy ul. Kopanina w Poznaniu (dz. 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 

2/10, 2/12, 3/1 ark. 19 obręb Górczyn); 

− Decyzja nr 21/2018 z dnia 11 stycznia 2018r. o warunkach zabudowy; 

− Decyzja nr 697/2018 z dnia 9 kwietnia 2018r. o zmianie pozwolenia na budowę nr 

1217/2017; 

− Projekt budowlany z lutego 2015r. - Pracownia Projektowa Sterzyński Sucharski; 

− Wykaz zmian do projektu zamiennego do projektu budowlanego decyzja nr 

1217/2017 z dnia 2 czerwca 2017r.; 

− Umowa o generalne wykonawstwo – Everest Development Sp. z o.o. 2 Sp. k. nr 

1/POZ/KOP/2017 z dnia 21.09.2017r.,  

− Aneks nr 1 z dnia 30.09.2019r do  przedmiotowej umowy o generalne 

wykonawstwo 1/POZ/KOP/2017 z dnia 21.09.2017 

− Uaktualniony harmonogram rzeczowo- finansowy przygotowany przez Inwestora 

uwzgledniający  postanowienia aneksu nr 1 do umowy 1/POZ/KOP/2017; 

− Dziennik Budowy; 
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− Dokumentacja księgowa - zestawienie kosztów sporządzone przez księgowość 
spółki; 

− Dokumenty odbiorowe 

− Pozwolenie na użytkowanie budynku Decyzja nr 306/2019z dnia 31.05.2019 ( z 

wyłączeniem IV pietra)  

− Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budynku A  z dnia 

09.10.2019 w części obejmującej IV piętro z wyłączeniem pomieszczenia gabinetu   

− Prawomocne pozwolenie na użytkowanie IV piętra  budynku A  Decyzja nr 

625/2019z dnia 30.10.2019 ( z wyłączeniem pomieszczenia gabinetu)  przy ulicy 

Kopanina 34 w Poznaniu.  

 

 

3. USTALENIA OPINII 

3.1. Ustalenia wstępne, sprawdzanie kompletności niezbędnych decyzji administracyjnych  

− Inwestor Everest Development Hawryluk Spółka komandytowa ul. Fryderyka 

Chopina 1j, 63-100 Śrem; 

− Inwestor wykazał się prawem do dysponowania nieruchomością, na której została 

zaprojektowana inwestycja;  

− W stosunku do omawianej inwestycji wydane zostały w szczególności następujące 

decyzje administracyjne: 

 Decyzja nr 44/2017 o warunkach zabudowy z dnia 19 stycznia 2017r. ustalająca 

warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków 

biurowo – usługowych, przewidzianej do realizacji na działkach nr 2/5 (cz.), 2/6 

(część), 2/7 (część), 2/8 (część), 2/9, 2/10 (część), 2/12, 3/1, ark. 19, obręb 

Górczyn, położonych przy ul. Kopanina w Poznaniu;  

 Decyzja nr 1217/2017 z dnia 2 czerwca 2017r. zatwierdzająca projekt 

budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dwóch budynków biurowo – 

usługowych na terenie nieruchomości przy ul. Kopanina w Poznaniu (dz. 2/5, 

2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 2/12, 3/1 ark. 19 obręb Górczyn); 

 Decyzja nr 21/2018 z dnia 11 stycznia 2018r. o warunkach zabudowy; 

 Decyzja nr 697/2018 z dnia 9 kwietnia 2018r. o zmianie pozwolenia na budowę 
nr 1217/2017; 

− Projekt budowlany z lutego 2015r. - Pracownia Projektowa Sterzyński Sucharski; 

− Wykaz zmian do projektu zamiennego do projektu budowlanego decyzja nr 

1217/2017 z dnia 2 czerwca 2017r.; 

− Przedmiotem umowy z Wykonawcą – Everest Development Sp. z o.o. 2 Sp. k. nr 

1/POZ/KOP/2017 z dnia 21.09.2017r. jest wykonanie robót budowlanych na 

budowie w miejscowości Poznań przy ul. Kopanina, działka ewidencyjna 2/5 

(część), 2/6 (część), 2/7 (część), 2/8 (część) 2/9, 2/10 (część), 2/12, 3/1 

polegających na kompleksowym wykonaniu pięciokondygnacyjnego budynku 

biurowo – usługowego A do dnia 31.12.2018r. – według uaktualnionego 

harmonogramu zakończenie prac budowlanych poprzedzających wystąpienie o 

wydanie pozwolenia na użytkowanie planowane było na 30 marca 2019r.; 

− Kierownik Budowy – Przemysław Alejski;  

− Inspektor Nadzoru – Andrzej Skobel (specjalność konstrukcyjno - budowlana); 

− Wyjaśnienie Inwestora ws. przesunięcia terminu zakończenia realizacji budowy z 

dnia 21.10.2019r.; 

− Zakończenie prac budowlanych, poprzedzających wystąpienie o wydanie 

pozwolenia na użytkowanie, odbyło się 31.08.2019r. (zgodnie z aneksem nr 1 do 

Umowy o GW); 
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− Całkowity koszt inwestycji umowy GW wynosi 18 223 519,33 zł netto; 

− Ostatnie wpisy o zakończeniu robót budowlanych w Dzienniku Budowy z dnia 

03.09.2019r.; 

− Pozwolenie na użytkowanie budynku Decyzja nr 306/2019z dnia 31.05.2019  

(z wyłączeniem IV pietra)  

− Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu z dnia 09.10.2019 w 

części obejmującej IV piętro z wyłączeniem pomieszczenia gabinetu   

− Prawomocne pozwolenie na użytkowanie IV piętra  budynku A  Decyzja nr 

625/2019z dnia 30.10.2019 ( z wyłączeniem pomieszczenia gabinetu)  przy ulicy 

Kopanina 34 w Poznaniu.  

 

 

3.2. Przedmiot inwestycji według dokumentacji projektowej  

Przedmiotem inwestycji jest teren zlokalizowany w Poznaniu, w zabudowie usługowej, 

przy ulicy Kopanina, działki geodez. o numerach ewidencyjnych 2/5 (część), 2/6 (część), 
2/7 (część), 2/8 (część), 2/9, 2/10 (część), 2/12, 3/1.  

 
Zgodnie z decyzją zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę 
projektuje się zabudowę nieruchomości dwoma pięciokondygnacyjnym budynkami 

biurowo-usługowymi, z podziemnymi halami garażowymi oraz z drogami wewnętrznymi i 

miejscami parkingowymi. Budynki zaprojektowano jako podpiwniczone, kryte dachem 

płaskim.   

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest jedynie jeden budynek biurowo- usługowy – 

Castor (budynek A) – I etap inwestycji. 

 

W projektowanym budynku na kondygnacji 0 i +4 zlokalizowano funkcję biurowo-

usługową. Pomieszczenia biurowo-usługowe zaprojektowano jako openspace, ewentualny 

wtórny podział pomieszczeń musi zostać poprzedzony odrębnym postępowaniem 

administracyjnym. Na kondygnacji -1 zlokalizowano hale garażowe na 94 samochody (58 

miejsc postojowych pod budynkiem A oraz 36 miejsc postojowych pod budynkiem B). 

Zjazd na teren nieruchomości zaprojektowano od ulicy Kopanina.  
 

Wysokość budynku: 

- wysokość budynku A – 21,26m 

- wysokość budynku B – 21,26m 

 

Kubatura: 

- kubatura brutto 39780,0m3 

 

Powierzchnia użytkowa: 

- budynek A - 5037,88m2 

- budynek B - 3939,44 m2 

Pow. użytkowa razem - 8977,32m2 
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Źródło: Projekt zagospodarowania terenu -zamienny 

 

 
 

 
Źródło: Dane Zamawiającego 
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3.1.3 Opis realizowanej inwestycji -budynek A 
 

Ściany zewnętrzne:  
S1:  

- płyty elewacyjne na ruszcie systemowym 27cm 

- wełna mineralna 18cm 

- ściana żelbetowa - monolityczna 24cm 

- tynk gipsowy 1cm 

 

Ściany wewnętrzne:  
S2:  

- tynk gipsowy 1cm- ściana żelbetowa - monolityczna 24cm 

- tynk gipsowy 1cm 

S3: 

- płyta GK 2x 2,5cm 

- ruszt systemowy 20cm, 7cm, 5cm wypełnione wełną mineralną 
- płyta GK 2x 2,5cm 

 

Ściany fundamentowe: 
S4:  

- folia kubełkowa/włóknina filtrująca 0,5cm 

- styropian XPS 10cm 

- hydroizolacja pionowa (dysperbit) 

- ściana żelbetowa - monolityczna 24cm 

Stropy: 
stropodach (1): 

- membrana PVC 

- styropian 20cm 

- warstwa spadkowa ze styropianu 2-13cm 

- folia PE 0,3mm 

- strop żelbetowy monolityczny 20cm 

- sufit podwieszany 

strop (2): 

- podłoga podniesiona 20cm 

- strop żelbetowy monolityczny 20cm 

- sufit podwieszany 

strop nad garażem (3):  

- podłoga podniesiona 20cm 

- strop żelbetowy monolityczny 22cm 

- wełna mineralna 20cm 

- tynk mineralny 1cm 

strop nad garażem (4):  

- warstwy drogowe lub warstwy wegetatywne (trawnik) 

- wylewka betonowa spadkowa 7-10cm 

- strop żelbetowy monolityczny 22cm 

posadzka na gruncie (5):  

- wylewka betonowa spadkowa 7-10cm 

- płyta żelbetowa monolityczna 35cm 

taras (6): 

- płytki gresowe 2cm 

- wylewka betonowa ze spadkami 4-6cm 

- folia PE 0,3mm 

- wełna mineralna 20cm 

- folia PE 0,3mm 
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- strop żelbetowy monolityczny 20cm 

- sufit podwieszany 

stropodach nad tarasem (7): 

- papa termozgrzewalna 2x  

- styropian 20cm 

- warstwa spadkowa ze styropianu 2-13cm 

- folia PE 0,3mm 

- płyta warstwowa 19cm 

- płyty włóknocementowe ruszcie systemowym 7cm 

strop (8): 

- płytki gresowe 2cm 

- strop żelbetowy monolityczny 20cm 

- sufit podwieszany 

 

Schody  
– monolityczne z możliwością prefabrykacji 

 

Stolarka okienna 
- okna aluminiowe w systemie słupowo ryglowym nie otwierane 

 

Stolarka drzwiowa 
- drzwi do budynku – przeszklone aluminiowe systemie słupowo ryglowym rozsuwane,  

- drzwi do biur – aluminiowe, przeszklone 

- drzwi do klatek schodowych – aluminiowe, przeszklone 

- drzwi do pomieszczeń technicznych w piwnicy - stalowe, pełne z nawiewnikami.  

- drzwi w toaletach - pełne, płytowe, skrzydło drewniane, ościeżnica stalowa 

 

Izolacje 
Izolacje termiczne 

- izolacja ścian hali garażowej– styrodur -system BASF PCI gr.10cm lub materiał 

równoważny 

- izolacja ścian zewnętrznych wykończonych płytami elewacyjnymi włóknocementowymi 

- wełna mineralna gr.18cm  

- izolacja stropu hali garażowej - wełna mineralna gr.20cm  

- izolacja stropodachu- styropian gr.20cm λ 0,040 W/(m.K). 

Izolacje wodochronne 

- izolacja posadzki w hali garażowej   – bitumiczna membrana hydroizolacyjna 

- izolacja posadzek – folia Griltex DL300 gr.0,3mm lub materiał równoważny 

- izolacja stropodachu – papa termozgrzewalna 2x 

 

Elementy wykończeniowe 
- Elewacje frontowe wykończone płytami elewacyjnymi włóknocementowymi lub Alucoil. 

- Gzymsy między kondygnacjami wykończona płytami elewacyjnymi 

włóknocementowymi lub Alucoil . 

- Tynki wewnętrzne gipsowe nanoszone maszynowo plus malowanie dwa razy farbą  
emulsyjną na podkładzie gruntującym. Ściany pomieszczeń ogólnodostępnych malowane 

dyspersyjną farbą akrylową w klasie 1 odporności na szorowanie na mokro. 

- Ściany węzłów sanitarnych wykończone do wys. 2m granitogresem 60x60cm, np. 

Porcelaingres Just Cementi Grey.  

- Posadzki na drogach komunikacji ogólnodostępnej i węzłów sanitarnych z granitogresu 

60x60cm o wysokiej klasie ścieralności np. np. Porcelaingres Just Cementi Grey.  

- Podłogi w lokalach użytkowych podłoga podniesiona. 
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- Sufity podwieszane systemowe, 240x60 (w biurach), 180x60 i 200x60 (komunikacja, 

węzły sanitarne), z mocowaniem niewidocznym, np. Ecophon Focus Dg lub system 

równoważny 

- Balustrady tarasu - całoszklane osadzane w aluminiowych profilach liniowych. 

- Posadzki tarasu granitogresu 60x60cm o wysokiej klasie ścieralności mrozoodporne np. 

np. Porcelaingres Just Cementi Grey. 

- Balustrady klatki schodowej wewnętrznej - pochwyt stal szczotkowana, na ostatniej 

kondygnacji balustrada całoszklana mocowana liniowo do czoła stropu ( profil 

aluminiowy). 

- Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk.  

- Parapety zewnętrzne - wykonane z płyt elewacyjnych włóknocementowych lub Alucoil. 

- Odwodnienie tarasu za pomocą ogrzewanych odpływów liniowych i rur spustowych 

tytan-cynk ø80 schowanych w grubości termoizolacji.   

 

Instalacje 
Budynek wyposażony będzie w następujące instalacje wewnętrzne:  

- wodną,  
- ciepłej wody użytkowej,  

- elektryczną,  
- centralnego ogrzewania,  

- wentylacji,  

- klimatyzacji.  

 

Dodatkowo budynki będą wyposażone w windy oraz będą posiadały recepcje.  

Powierzchnie w inwestycji 

Zgodnie z przedstawionym projektem budowalnym powierzchni użytkowe w budynku A 

kształtują się na następującym poziomie: 

Budynek A: 

 

Kondygnacja Funkcja Nr. Pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2] 
 

1 2 3 4 5 

Piwnica 

Garaż A/-1/G.01 Hala garażowa 1262,02 

Komunikacja 
A/-1/K.01 Klatka schodowa 7,49 

A/-1/K.02 Śluza 3,38 

Pom. techniczne 
A/-1/T.01 Węzeł cieplny 11,56 

A/-1/T.02 Pom. Techniczne 10,36 

  1294,81 

Parter 

Biurowe A/0/B.01 Biura 388,12 

Komunikacja 

A/0/K.01 Wiatrołap 12,47 

A/0/K.02 Hol 78,77 

A/0/K.03 Recepcja 10,13 

A/0/K.04 Klatka schodowa 20,20 

A/0/K.05 Korytarz 4,04 

Pom. sanitarne 

A/0/S.01 WC kobiet 12,62 

A/0/S.02 WC niepełnosprawnych 5,08 

A/0/S.03 WC mężczyzn 11,87 

A/0/S.05 Zaplecze recepcji 7,32 

A/0/S.06 Pom. porządkowe 2,95 
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1 2 3 4 5 

Usługi A/0/U.01 Usługa 203,82 

  757,39 

1 Piętro 

Biurowe 
A/1/B.01 Biura 388,97 

A/1/B.02 Biura 273,42 

Komunikacja 
A/1/K.01 Klatka schodowa 19,05 

A/1/K.02 Hol 47,73 

Pom. sanitarne 

A/1/S.01 WC mężczyzn 13,54 

A/1/S.02 WC niepełnosprawnych 5,47 

A/1/S.03 WC kobiet 12,8 

  760,98 

2 Piętro 

Biurowe 
A/2/B.01 Biura 394,85 

A/2/B.02 Biura 281,79 

Komunikacja 
A/2/K.01 Klatka schodowa 19,05 

A/2/K.02 Hol 47,73 

Pom. sanitarne 

A/2/S.01 WC mężczyzn 13,54 

A/2/S.02 WC niepełnosprawnych 5,47 

A/2/S.03 WC kobiet 12,8 

  775,23 

3 Piętro 

Biurowe A/3/B.01-B.18 Biura 550,83 

Komunikacja 

A/3/K.01 Klatka schodowa 19,24 

A/3/K.02 Hol 38,39 

A/3/K.03 Korytarz 43,01 

A/3/K.04 Lobby 57,87 

Pom. sanitarne 

A/3/S.01 WC kobiet 16,28 

A/3/S.02 WC niepełnosprawnych 4,75 

A/3/S.03 WC mężczyzn 12,93 

  743,3 

4 Piętro 

Biurowe A/4/B.01-B.12 Biura 599,76 

Komunikacja 
A/4/K.01 Klatka schodowa 19,24 

A/4/K.02 Hol 43,72 

  A/4/K.03 Korytarz 12,94 

  A/4/K.04 Korytarz 12,51 

Pom. sanitarne 

A/4/S.01 WC mężczyzn 6,62 

A/4/S.02 
WC niepełnosprawnych i 

kobiet 
4,13 

A/4/S.03 łazienka 7,25 

  706,17 
PU budynek A 5037,88 

 

W raporcie końcowym: 

Zweryfikowano dokumenty niezbędne do zakończenia realizacji Budynku Castor oraz 

przeprowadzono weryfikację zgodności rzeczywistego wykonania Budynku Castor oraz 

osiągnięcia parametrów technicznych Budynku Castor z planowanymi. 
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4. WERYFIKACJA NAKŁADÓW PONIESIONYCH PRZEZ 
INWESTORA – BUDYNEK A Castor  

4.1. Ocena stanu zaawansowania wykonanych robót budowlanych RBM w okresie 
od rozpoczęcia inwestycji do dnia Raportu Końcowego. 

Podstawą wykonania zakresu rzeczowego jest przeprowadzony przegląd wykonanych 

robót w dniu 22.10.2019r. w obecności przedstawiciela Inwestora. 

 W związku ze stwierdzonym w dniu 22.10.2019r. zakończeniem robót RBM na dzień 
Raportu Końcowego potwierdzonym: zakończonymi wpisami do Dziennika Budowy 

Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy, zakończeniem wykonania robót budowlanych 

zgodnie z poniższą tabelą elementów scalonych oraz uzyskaniem częściowej decyzji 

pozwolenia na użytkowanie nie wnosi się zastrzeżeń do oceny dokonanej przez nadzór 

inwestorski. Wykonanie robót zakrytych potwierdzono na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy. Roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z uaktualnionym harmonogramem 

rzeczowo-finansowym przygotowanym przez Inwestora uwzgledniającym postanowienia 

aneksu nr 1 do umowy 1/POZ/KOP/2017; Przesunięcie terminu zakończenia budowy w 

stosunku do przedmiotowej umowy wyjaśniono w oświadczeniu Inwestora  

z dnia 21 października 2019r będącym załącznikiem raportu.  

Uaktualniony harmonogram rzeczowo – finansowy 
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Zrealizowane roboty RBM na budynku Castor na dzień 31.08.2019 

LP. 
ZAKRES ROBÓT ZGODNIE Z 

TABELĄ ELEMENTÓW 
SCALONYCH 

WARTOŚĆ 
ROBÓT NETTO 

ZAAWANSOWANIE 
NA DZIEŃ 
31-08-2019 

A B C MM NN 

1. Prace przygotowawcze   

1.1 
Organizacja, przygotowanie i 

utrzymanie placu budowy 
 177 284,40 zł  100% 177 284,40 zł 

1.2 Rozbiórka istniejących budynków  9 376,84 zł  100% 9 376,84 zł 

1.3 Rozbiórka istniejących nawierzchni  90 791,25 zł  100% 90 791,25 zł 

1.4 

Zabezpieczenie istniejących 

budynków - podbicie fundamentów (jet-

grounding) 

 257 863,10 zł  100% 257 863,10 zł 

2. Prace ogólnobudowlane   

2.1 

Prace ziemne - wykop 

szerokoprzestrzenny pod halę garażową 
wraz z wywozem 

 209 824,38 zł  100% 209 824,38 zł 

2.2 

Roboty żelbetowe budynku biurowo-

usługowego i hali garażowej - stan 

surowy 

 4 457 995,88 zł  100% 4 457 995,88 zł 

2.3 Roboty ziemne - zasypanie wykopu  17 581,58 zł  100% 17 581,58 zł 

2.4 
Hydro- i termo- izolacje ścian hali 

garażowej 
 90 416,18 zł  100% 90 416,18 zł 

2.5 
Pokrycie dachu oraz pozostałe prace 

dekarskie 
 218 187,35 zł  100% 218 187,35 zł 

2.6 Świetliki dachowe  462 981,48 zł  100% 462 981,48 zł 

2.7 
Stolarka okienna - okna aluminiowe 

w systemie słupowo-ryglowym 
 2 166 728,69 zł  100% 2 166 728,69 zł 

2.8 Brama garażowa  17 581,58 zł  100% 17 581,58 zł 

2.9 
Stolarka drzwiowa - drzwi do budyku, 

drzwi wewnętrzne aluminiowe 
 169 955,23 zł  100% 169 955,23 zł 

2.10 
Elewacja wentylowana wykończona 

aluminiowymi płytami kompozytowymi 
 1 867 280,48 zł  100% 1 867 280,48 zł 

2.11 

Żaluzje na dachu (maskownice 

urządzeń wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych - HVAC) 

 184 079,09 zł  100% 184 079,09 zł 

2.12 Tynki gipsowe maszynowe  258 707,02 zł  100% 258 707,02 zł 

2.13 
Ścianki działowe w technologii płyt 

gipsowo-kartonowych 
 100 214,98 zł  100% 100 214,98 zł 

2.14 Systemowe sufity podwieszane  676 890,64 zł  100% 676 890,64 zł 

2.15 Podłoża betonowe pod posadzki  203 067,19 zł  100% 203 067,19 zł 
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2.16 Prace płytkarskie części wspólnych  126 587,34 zł  100% 126 587,34 zł 

2.17 
Balustrady klatki schodowej oraz 

zewnętrzne 
 49 228,41 zł  100% 49 228,41 zł 

2.18 
Izolacja termiczna stropu w hali 

garażowej 
 83 483,18 zł  100% 83 483,18 zł 

2.19 
Posadzka przemysłowa w hali 

garażowej 
 174 561,60 zł  100% 174 561,60 zł 

2.20 Oznakowanie hali garażowej  35 163,15 zł  100% 35 163,15 zł 

2.21 Dźwig osobowy  140 652,60 zł  100% 140 652,60 zł 

3. Instalacje wewnętrzne   

3.1 
Instalacje wewnętrzne elektryczne i 

teletechniczne 
 1 227 123,61 zł  100% 1 227 123,61 zł 

3.2 
Instalacje wewnętrzne sanitarne, 

centralnego ogrzewania 
 567 298,82 zł  100% 567 298,82 zł 

3.3 Instalacje wentylacyjne  600 117,76 zł  100% 600 117,76 zł 

3.4 Instalacje klimatyzacyjne  683 161,40 zł  100% 683 161,40 zł 

3.5 Węzeł cieplny  77 358,93 zł  100% 77 358,93 zł 

4. Instalacje zewnętrzne   

4.1 Usunięcie kolizji energetycznej  55 088,94 zł  100% 55 088,94 zł 

4.2 
Przyłącza wodociągowe, kanalizacji 

sanitarnej, kanalizacji deszczowej 
 105 958,29 zł  100% 105 958,29 zł 

4.3 

Usunięcie kolizji kanalizacji 

deszczowej, sieci wewnętrzne 

kanalizacji deszczowej 

 465 340,92 zł  100% 465 340,92 zł 

4.4 
Sieci wewnętrzne kanalizacji 

sanitarnej 
 28 130,52 zł  100% 28 130,52 zł 

4.6 
Budowa trafostacji oraz zasilanie 

budynku 
 193 397,33 zł  100% 193 397,33 zł 

5. Zagospodarowanie terenu   

5.1 
Ciągi komunikacyjne - parkingi, 

jezdnie manewrowe, wjazd, chodniki 
 1 732 371,19 zł  100% 1 732 371,19 zł 

5.2 Oświetlenie terenu - lampy  87 907,88 zł  100% 87 907,88 zł 

5.3 Trawniki z systemem nawadniającym  118 617,03 zł  100% 118 617,03 zł 

5.4 
Pylon zewnętrzny, reklamy, mała 

architektura 
 35 163,15 zł  100% 35 163,15 zł 

  SUMA NETTO  18 223 519,33 zł  100,00%  18 223 519,33 zł  
Zakończenie prac budowlanych, poprzedzających wystąpienie o wydanie pozwolenia na 

użytkowanie, planowane było zgodnie z poniższym aneksem nr 1 do umowy z GW  

na datę 31 sierpnia 2019r. – termin został dotrzymany zgodnie z załączonym protokółem nr 18 

odbioru końcowego robót budowlanych z dnia 31.08.2019r w którym odebrano RBM objęte 

zakresem umowy z GW. 
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 W związku z zakończeniem wykonania RBM zgodnie z przedstawionym uaktualnionym 

harmonogramem dla przedmiotowej inwestycji wydano następujące decyzje:  

• Pozwolenie na użytkowanie budynku A - Decyzja nr 306/2019z dnia 31.05.2019  

(z wyłączeniem IV pietra), stanowiącej część inwestycji polegającej na budowie dwóch 

budynków biurowo – usługowych na nieruchomości w Poznaniu przy ul. Kopanina 34 

(działki nr 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, ark. 19, obręb Górczyn) wykonanych na 

podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr 1217/2017 z dnia 02.06.2017r., o Sygn.. UA-

VII-A 10.6740.529.2017, decyzji o zmianie decyzji pozwolenia na budowę nr 697/2018 z 

dnia 09.04.2018 o Sygn.. UA-VI1-A 10.6740.3445.2017 wydanych przez Prezydenta Miasta 

Poznania. 

W uzasadnieniu stwierdzono: 

W dniu 13.05.2019r. Inwestor: EVEREST DEVELOPMENT HAWRYLUK spółka 

komandytowa ul. Fr. Chopina 1J, 63-100 Śrem, złożył wniosek o wydanie decyzji 

pozwolenia na użytkowanie budynku A usługowo- biurowego stanowiącej część inwestycji 

polegającej na budowie dwóch budynków biurowo – usługowych na nieruchomości w 

Poznaniu przy ul. Kopanina 34. 

W dniu 21.05.2019r. pracownicy inspektoratu nadzoru budowlanego przeprowadzili, na 

podstawie art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, kontrolę obowiązkową 
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zakończonej budowy. Kontrola ww. obiektu, wykazała, że roboty budowlane wykonane 

zostały z następującymi odstępstwami od projektu, zatwierdzonego decyzją pozwolenia na 

budowę. Odstępstwa te polegają na: zmianie układu ścian działowych, zmianie wysokości 

skrzydeł zewnętrznych drzwiowych na parterze pomiędzy osiami AG-A9/A, zmianie drzwi 

przesuwnych na tarasie, zmianie lokalizacji okna na elewacji IV piętra w osi AA/A3-A4, 

przesunięcie prostokątnego świetlika dachowego IV piętra pomiędzy osiami A5-A6 do osi 

A6-A7. Zmiany te zostały wykazane na rysunkach zamiennych zaakceptowanych przez 

projektantów i inspektorów nadzoru inwestorskiego. Inwestor, zgodnie z art. 56 ustawy z 

dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, o zamiarze przystąpienia do użytkowania ww. 

obiektu powiadomił instytucje, tj. Państwową Inspekcję Sanitarną oraz Państwową Straż 
Pożarną, które nie wniosły sprzeciwu do zamiaru użytkowania przedmiotowej inwestycji.  

Inwestor spełnił zatem wymagania określone w art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo 

budowlane 

• Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu z dnia 09.10.2019 w części 
obejmującej IV piętro z wyłączeniem pomieszczenia gabinetu   

Załącznikiem do przedmiotowego wniosku jest: 

o Oświadczenie kierownika budowy o braku istotnych odstępstw od pierwotnych 

założeń, oraz że budowa budynku prowadzona była zgodnie z projektem 

budowlanym oraz pozwoleniem na budowę. 
o Ostatnia strony z Dziennika budowy z wpisem o zakończeniu robót na budynku A 

o Protokoły odbiorów i badań technicznych.  

 

Zweryfikowano dokumenty niezbędne do zakończenia realizacji Budynku Castor oraz 

przeprowadzono weryfikację zgodności rzeczywistego wykonania Budynku Castor oraz 

osiągnięcia parametrów technicznych Budynku Castor z planowanymi 

 

• Prawomocne pozwolenie na użytkowanie IV piętra  budynku A  Decyzja nr 625/2019z 
dnia 30.10.2019    ( z wyłączeniem pomieszczenia gabinetu)  przy ulicy Kopanina 34 w 
Poznaniu.  

W uzasadnieniu stwierdzono: 

W dniu 11.10.2019r. Inwestor: EVEREST DEVELOPMENT HAWRYLUK spółka 

komandytowa ul. Fr. Chopina 1J, 63-100 Śrem, złożył wniosek o wydanie decyzji 

pozwolenia na użytkowanie IV pietra  budynku A usługowo- biurowego stanowiącej część 
inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków biurowo – usługowych na 

nieruchomości w Poznaniu przy ul. Kopanina 34. 

W dniu 21.10.2019r. pracownicy inspektoratu nadzoru budowlanego przeprowadzili, na 

podstawie art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, kontrolę obowiązkową 
zakończonej budowy. Kontrola ww. obiektu, wykazała, że roboty budowlane wykonane 

zostały z następującymi odstępstwami od projektu, zatwierdzonego decyzją pozwolenia na 

budowę. Odstępstwa te polegają na: zmianie lokalizacji okien, ścian działowych i drzwi. 

Odstępstwa projektant zakwalifikował jako nieistotne. Inwestor, zgodnie z art. 56 ustawy z 

dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, o zamiarze przystąpienia do użytkowania ww. 

obiektu powiadomił instytucje, tj. Państwową Inspekcję Sanitarną oraz Państwową Straż 
Pożarną, które nie wniosły sprzeciwu do zamiaru użytkowania przedmiotowej inwestycji.  

Inwestor spełnił zatem wymagania określone w art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo 

budowlane 

 

Wykonane roboty budowlane według stanu na dzień Raportu Końcowego stanowią 
100% umownego zakresu finansowego robót budowlanych (18 223 519,33 zł netto) 
przewidzianych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 
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4.2. Wykorzystanie budżetu – według stanu na dzień Raportu Końcowego 

Inwestor wykonał RBM określone w poniższym zestawieniu faktur:  

Numer faktury Data wystawienia Data sprzedaży Kwota netto Kwota brutto 

SV05 0009/03/2018 09.03.2018 08.03.2018 1 846 610,46 2 271 330,87 

SV05 0003/07/2018 06.07.2018 11.06.2018 2 224 858,63 2 736 576,11 

SV05 0003/08/2018 01.08.2018 20.07.2018 1 648 814,75 2 028 042,14 

SV05 0004/08/2018 06.08.2018 06.08.2018 777 631,22 956 486,40 

SV05 0013/08/2018 29.08.2018 29.08.2018 1 508 913,86 1 855 964,05 

SV05 0081/09/2018 27.09.2018 27.09.2018 1 214 468,41 1 493 796,14 

SV05 0004/10/2018 17.10.2018 15.10.2018 1 061 837,01 1 306 059,52 

SV05 0020/10/2018 29.10.2018 29.10.2018 1 069 653,10 1 315 673,31 

SV05 0020/11/2018 20.11.2018 20.11.2018 836 897,89 1 029 384,40 

SV05 0002/12/2018 04.12.2018 03.12.2018 569 603,06 700 611,76 

SV05 0014/12/2018 14.12.2018 14.12.2018 892 413,67 1 097 668,81 

SV05 0018/12/2018 21.12.2018 21.12.2018 297 745,73 366 227,25 

SV05 0012/01/2019 18.01.2019 17.01.2019 615 619,14 757 211,54 

SV05 0029/02/2019 25.02.2019 21.02.2019 1 084 721,88 1 334 207,91 

SV05 0015/03/2019 12.03.2019 08.03.2019 792 172,63 974 372,33 

SV05 0018/04/2019 02.04.2019 29.03.2019 876 643,01 1 078 270,90 

SV05 0013/06/2019 10.06.2019 10.06.2019 606 774,50 746 332,64 

SV05 0032/08/2019 31.08.2019 31.08.2019 298 140,38 366 712,67 

    SUMA 18 223 519,33 22 414 928,75 
 

Razem wydatki poniesione przez Inwestora w przedmiotowym okresie związane z 

robotami budowlanymi RBM wynoszą:  

18 223 519,33 zł netto 

22 414 928,75 zł brutto 

Do przedmiotowych faktur wystawionych przez Wykonawcę sporządzone zostały 

Protokoły zaawansowanie robót podpisane przez Wykonawcę oraz Zamawiającego. 

Faktury wraz z protokołami odbioru i protokołami zaawansowania robót stanowią 
załączniki opracowania. 

Nakłady zweryfikowane w raporcie końcowym (łącznie z fakturami 
zweryfikowanymi w raporcie śródokresowym) wynoszą:  

18 223 519,33 zł (netto) 
słownie: osiemnaście milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące pięćset dziewiętnaście złotych 33/100 

Po weryfikacji przedmiotowych faktur oraz w związku ze stwierdzonym podczas wizji 

lokalnej w dniu 22.10.2019r. stanem zaawansowania robót nie wnosi się zastrzeżeń do 

wydatków dokonanych przez Inwestora. 

Przedstawione rachunki/faktury są związane z realizowanym Projektem i zostały ujęta w 

budżecie Projektu. 

Na dzień oględzin obiektu zakończone zostały roboty RBM na budynku A w 100%. 
Potwierdza się poniesienie nakładów na budowę w wysokości 18 223 519,33 zł netto.  
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Do ostatniej faktury nr: 

SV05 0032/08/2019 z dnia 31.08.2019 298 140,38 netto  366 712,67 brutto 

dołączono protokół nr 18 odbioru końcowego robót budowlanych z dnia 31.08.2019r, 

w którym odebrano RBM objęte zakresem umowy z GW: 

 

 

 

 

 

Na przedmiotowym obiekcie prowadzone są jeszcze prace wykończeniowe na IV piętrze 

związane z pomieszczeniem gabinetu. Pozostałe powierzchnie budynku oddano do 

użytkowania i funkcjonują zgodnie ze sowim przeznaczeniem.  
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5. WNIOSKI KOŃCOWE 

5.1. Przedmiotem raportu jest weryfikacja prac i nakładów poniesionych przez Inwestora na 

realizację Inwestycji dotyczącej budowy budynku biurowego Castor wraz z 

zagospodarowaniem terenu w Poznaniu przy ul. Kopanina.  

Po przeprowadzeniu inspekcji w miejscu prowadzenia Inwestycji zweryfikowano w 

raporcie końcowym: 

− zakończenie robót budowlano–montażowych na dzień wykonania raportu 

końcowego zgodnie z projektem i protokołami odbioru robót oraz harmonogramem  

rzeczowo–finansowym uwzgledniającym postanowienia Aneksu nr1 do Umowy nr 

1/POZ/KOP/2017 obejmującym zakres realizacji budynku A. 

− przeprowadzono weryfikację zgodności rzeczywistego wykonania Budynku Castor  

i osiągnięcie parametrów technicznych Budynku Castor z planowanymi. 

− sprawdzono przedstawione przez Inwestora dokumenty odbiorowe budynku 

5.2. Nakłady zweryfikowane w raporcie końcowym (łącznie z fakturami 
zweryfikowanymi w raporcie śródokresowym) wynoszą:  

18 223 519,33 zł (netto) 
słownie: osiemnaście milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące pięćset dziewiętnaście złotych 33/100 

Po weryfikacji przedmiotowych faktur oraz w związku ze stwierdzonym podczas wizji 

lokalnej w dniu 22.10.2019r. stanem zaawansowania robót nie wnosi się zastrzeżeń do 

wydatków dokonanych przez Inwestora. 

Przedstawione rachunki/faktury są związane z realizowanym Projektem i zostały ujęte 

w budżecie Projektu. 

Na dzień oględzin obiektu zakończone zostały roboty RBM na budynku A w 100%. 
Potwierdza się poniesienie nakładów na budowę w wysokości 18 223 519,33 zł netto 

5.3. Przedmiotem oceny jest również stan zaawansowania rzeczowego- finansowego na 

budowie w ramach inwestycji.  

Na dzień wykonania raportu zakończone roboty stanowią 100% umownego zakresu 

finansowego wszystkich robót budowlano–montażowych przewidzianych  

w harmonogramie rzeczowo-finansowym (w załączeniu)  

5.4. Stan zaawansowania robót budowlano–montażowych został uzgodniony i zaakceptowany 

przez Inwestora oraz Kierownika Budowy. Autor niniejszego raportu jest zgodny z tym 

stanowiskiem.  

 

Roboty budowlano montażowe zostały odebrane zgodnie z Prawem Budowlanym. 

Roboty RBM udokumentowano w Dzienniku Budowy (ostatni wpis kierownika budowy 

oraz inspektora nadzoru na dzień 03.09.2019r.) – zakończenie wszystkich robót RBM na 

obiekcie oraz protokołami częściowymi odbioru robót nr 1 - 17 oraz protokołem nr 18 

odbioru końcowego robót z dnia 31.08.2019r. Wykonane roboty stanowią ok. 100% 

umownego zakresu finansowego wszystkich robót budowlano–montażowych 

przewidzianych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Teren został uporządkowany 

i zagospodarowany. Prace na budowie prowadzone były zgodnie z dokumentacją zgodnie 

z oświadczeniem kierownika budowy z dnia 03.09.2019r.  

Osiągnięte parametry techniczne Budynku Castor na dzień wizji zgodne były  
z planowanymi parametrami uwzględnionymi w dokumentacji technicznej 
oraz prawomocnym pozwoleniu na budowę.  
 





RAPORT KOŃCOWY BIUROWIEC POZNAŃ UL. KOPANINA  

 

P.P.B. i N. „PROJNORM” Sp. z o.o.  19 

 

6. ZAŁĄCZNIKI: 

1) Dokumentacja Fotograficzna 

2) Decyzja nr 1217/2017 z dnia 2 czerwca 2017r. zatwierdzająca projekt budowlany i 

udzielająca pozwolenia na budowę dwóch budynków biurowo – usługowych na 

terenie nieruchomości przy ul. Kopanina w Poznaniu (dz. 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 

2/12, 3/1 ark. 19 obręb Górczyn) 

3) Decyzja nr 697/2018 z dnia 9 kwietnia 2018r. o zmianie pozwolenia na budowę nr 

1217/2017 

4) Zestawienie faktur podpisane przez księgowość 

5) Przedmiotowe Faktury wraz z protokołami odbioru 

6) Aneks nr 1do umowy o generalne wykonawstwo nr 1POZ/KOP/2017 z dnia 

21.09.2017r 

7) Harmonogram rzeczowo-finansowym uwzgledniającym postanowienia Aneksu nr1 

do Umowy nr 1/POZ/KOP/2017 obejmującym zakres realizacji budynku A 

8) Protokół odbioru końcowego robót z dnia 30.09.2019r. 

9) Oświadczenie kierownika budowy, że prace na budowie prowadzone były zgodnie z 

projektem budowlanym 

10) Wyjaśnienie Inwestora ws. Zmiany terminu w realizacji budowy z dnia 21.10.2019r. 

11) Zaawansowanie robót objętych umową GW  

12) Strony z dziennika budowy dla budynku  

13) Pozwolenie na użytkowanie budynku A - Decyzja nr 306/2019z dnia 31.05.2019  

(z wyłączeniem IV pietra),   

14) Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu z dnia 09.10.2019 w części 

obejmującej IV piętro z wyłączeniem pomieszczenia gabinetu 

15) Protokoły odbiorów i badań technicznych 

16) Pozwolenie na użytkowanie IV piętra budynku A Decyzja nr 625/2019z dnia 

30.10.2019r.(z wyłączeniem pomieszczenia gabinetu) przy ulicy Kopanina 34 w 

Poznaniu.  
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

data wizji 22 październik 2019 roku 

 

Fot. nr 1  

Widok ogólny nieruchomości  

 

Fot. nr 2 

Widok ogólny nieruchomości  

 

Fot. nr 3  

Widok ogólny nieruchomości 
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Fot. nr 4 

Widok ogólny nieruchomości. Parter – 

wejście do budynku   

 

Fot. nr 5 

Widok ogólny nieruchomości. Parter   

 

 

Fot. nr 6 

Widok ogólny nieruchomości. Parter - 

restauracja 
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Fot. nr 7 

Widok ogólny nieruchomości. 

Pomieszczenia wewnętrzne 

 

Fot. Nr 8 

Widok ogólny nieruchomości. 

Pomieszczenia wewnętrzne 

 

Fot. nr 9  

Widok ogólny nieruchomości. 

Pomieszczenia wewnętrzne 
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Fot. nr 10 

Widok ogólny nieruchomości. 

Pomieszczenia wewnętrzne 

 

Fot. nr 11 

Widok ogólny nieruchomości. 

Pomieszczenia wewnętrzne 

 

Fot. nr 12 

Widok ogólny nieruchomości. 

Pomieszczenia wewnętrzne 
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Fot. nr 13 

Pomieszczenia wewnętrzne ostatnia 

kondygnacja  

 

Fot. nr 14 

Widok ogólny nieruchomości. 

Pomieszczenia wewnętrzne -ostatnia 

kondygnacja - gabinet 

 

Fot. nr 15 

Widok ogólny nieruchomości. 

Pomieszczenia wewnętrzne-ostatnia 

kondygnacja  
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Fot. nr 16 

Widok ogólny nieruchomości.  Parking 

poziemny -wjazd 

 

Fot. nr 17 

Widok ogólny nieruchomości. 

Pomieszczenia wewnętrzne. Parking 

 

Fot. nr 18 

Widok ogólny nieruchomości. Wjazd 

do parkingu podziemnego 

 


































































































































































































































