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Załącznik nr 3 

PROTOKÓŁ ODBIORU PRAC

spisany w dniu …...........................

 
Komisja w składzie:

1. Zamawiający ..........................................................................................................................................................
2. Wykonawca …........................................................................................................................................................

po zapoznaniu się ze stanem wykonanego zlecenia stwierdza co następuje:

1. Zlecenie będące przedmiotem odbioru zostało wykonane na podstawie umowy nr ……………………….,
zawartej w dniu ……………………........., pomiędzy………………………………………………… zwaną/ym
dalej Zamawiającą/ym, a firmą KOMEN - Zakład Zduński Krzysztof Jaśko, z siedzibą w Skale, ul. Słomnicka
65,  32-043 Skała,  NIP:  677-208-16-97,  reprezentowaną  przez  …..……………………………………………,
zwanym dalej Wykonawcą, oraz aneksem* do w/w umowy nr……..………...…… z dnia……………..………....
Termin wykonania zlecenia został ustalony w w/w umowie na dzień……………………........................................

2.  Zlecenie zostało zrealizowane w okresie: od ............................................. do .....................................................

3.  Termin  wykonania  zlecenia  określony  w  umowie  wymienionej  w  pkt.1.  został  przez  Wykonawcę
dotrzymany/opóźniony* o …………….dni, z następujących przyczyn: 
- zależnych od Wykonawcy*
- zależnych od Zamawiającego*
- niezależnych od stron w/w umowy*.

4. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu:
a) atesty, certyfikaty na wykorzystane materiały*;
b) instrukcje obsługi, karty gwarancyjne*.

5. Usługa będąca przedmiotem umowy wymienionej w pkt. 1. została:
- całkowicie zakończona*,
- nie została całkowicie zakończona*.
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6. Podczas przeglądu wykonywanych prac:
- nie stwierdzono usterek*
- nie stwierdzono braków*
- stwierdzono następujące usterki lub braki*:………………………….....................................................................
………………………………………………………………………………………………….................................
………………………………………………………………………………………………….................................
………………………………………………………………………………………………….................................
……………………….................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
oraz ustalono termin usunięcia usterek do dnia ..................................................... .

7.* W związku ze stwierdzeniem, że:
- roboty podlegające odbiorowi zostały wykonane z usterkami, zgodnie z opisem w pkt. 6.*,
- dokumenty przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę są niekompletne, zgodnie z wykazem określonym
w pkt. 4.*,
Zamawiający odmawia dokonania odbioru zleconej usługi i przerywa spisywanie protokołu odbioru robót oraz
wyznacza nowy termin odbioru na dzień …………………................. .
Do tego dnia Wykonawca własnym kosztem usunie wymienione wyżej braki i usterki oraz uzupełni brakujące
dokumenty, określone w pkt. 4 protokołu.

8.* W związku ze stwierdzeniem, że:
- zlecenie zostało zakończone,
- dokumentacja przekazana przez Wykonawcę jest kompletna,
Zamawiający  dokonuje  z  dniem   ......................................  ostatecznego  odbioru  przedmiotu  umowy
wymienionej w pkt. 1. niniejszego protokołu, a Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w/w przedmiot umowy
z dniem odbioru do dalszej eksploatacji.

9. Okres rękojmi wykonanych robót wynosi 60 miesięcy od daty podpisania niniejszego protokołu, czyli od
dnia ................................................ .
10. Całkowita  wartość  wykonanych  i  odebranych  prac  wynosi  brutto  .................................  pln,  zgodnie  z
uzgodnionym wynagrodzeniem w umowie wymienionej w pkt.1. i aneksem do umowy*.
11. Inne ustalenia Komisji:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

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

............................
12. Na tym protokół zakończono i po odczytaniu świadomie podpisano.

PODPISY KOMISJI

Zamawiający Wykonawca

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