
Załącznik nr 3 do Umowy 

 do Postępowania zakupowego nr 71/FT/2021 

 
PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY 

/ PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO  
 
Spisany dnia ……………………. w siedzibie Fabryki Broni „Łucznik"-Radom Sp. z o.o. w Radomiu 
(Zamawiający), przy udziale jego przedstawicieli w osobach: 

 
 
1..…………………………………  ………………………………….. 

czytelny podpis i pieczęć 
 

2.…………………………………  …………………………………... 
czytelny podpis i pieczęć 
 

3.…………………………………  …………………………………... 
czytelny podpis i pieczęć 
 

 oraz przy udziale przedstawicieli .................................................... (Inżynier Kontraktu) w osobach: 
 
 

1.………………………………                     ………………………………….. 
czytelny podpis i pieczęć 

 
2.………………………………                     ………………………………….. 

czytelny podpis i pieczęć 
 

3.………………………………                     ………………………………….. 
czytelny podpis i pieczęć  
 
 

 oraz przy udziale przedstawicieli ……………………………………..(Generalnego Wykonawcy) 
w osobach: 

 
 

1.………………………………                     ………………………………….. 
czytelny podpis i pieczęć 

 
2.………………………………                     ………………………………….. 

czytelny podpis i pieczęć 
 

3.………………………………                     ………………………………….. 
czytelny podpis i pieczęć 
 

po zakończeniu przez Wykonawcę realizacji prac: 
 

 ETAPU I – część pierwsza – wykonanie Projektu systemu chłodzenia hali nr 88 wraz 
z pomieszczeniem biurowym nr 88/1, 

 ETAPU II – część druga – wykonanie instalacji systemu chłodzenia hali nr 88 
wraz  z pomieszczeniem biurowym nr 88/1 

 w zakresie rozruchu i sprawdzeń Instalacji,  
 

określonego w „Umowie na zaprojektowanie i wykonanie systemu klimatyzacji hali nr 88 wraz 
z pomieszczeniem biurowym 88/1” zawartej w ramach postępowania nr 71/FT/2021.  
 

 
Przedstawiciele ww. Stron potwierdzają, że: 

 Realizacja prac rozpoczęła się dnia ………………. i zakończyła dnia ……………… . 



Załącznik nr 3 do Umowy 

 do Postępowania zakupowego nr 71/FT/2021 

 
 
 Wykonawca dokonał zgłoszenia prac do odbioru w dniu …………… w efekcie czego: 

1. odbiór ww. prac dokonany został przez Zamawiającego bez zastrzeżeń, 
2. Zamawiający odmówił odbioru ww. prac. 

W toku czynności odbiorczych stwierdzono następujące zastrzeżenia: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
wyznaczając jednocześnie Wykonawcy termin …………………. na dokonanie koniecznych poprawek / 
uzupełnień i ponowne zgłoszenie prac do odbioru. 

 
Protokół z zastrzeżeniami nie jest dokumentem uprawniającym Wykonawcą do wystawienia 
faktury VAT, a po usunięcie przez Wykonawcę stwierdzonych w Protokole nieprawidłowości odbiór 
należy powtórzyć. 

 
Na tym protokół zakończono i podpisano: 
Przedstawiciele Zamawiającego :    
 
1…………………………….…..     
czytelny podpis i pieczęć     
 
 
2…………………………….…..     
czytelny podpis i pieczęć     
 
 
3…………………………….…..     
czytelny podpis i pieczęć     
 
Przedstawiciele Inżyniera Kontraktu  :  
   
1…………………………….…..     
czytelny podpis i pieczęć     
 
 
2…………………………….…..     
czytelny podpis i pieczęć     
 
 
3…………………………….…..     
czytelny podpis i pieczęć   
 
Przedstawiciele Generalnego Wykonawcy:  
   
1…………………………….…..     
czytelny podpis i pieczęć     
 
 
2…………………………….…..     
czytelny podpis i pieczęć     
 
 
3…………………………….…..     
czytelny podpis i pieczęć 


