Załącznik Nr 3
do Umowy nr… z dnia … 2017 r.
Wzór

………….……………, dnia

2017 r.

PROTOKÓŁ ODBIORU I ETAPU ZAMÓWIENIA
I Etap zamówienia – PRZYGOTOWANIE NIEZBEDNEJ DOKUMENTACJI - został/nie został
zrealizowany zgodnie z Umową nr …/GDOŚ/2017*) i przyjęty bez zastrzeżeń/stwierdzono
następujące wady i uchybienia*).
Produkt odebrany niniejszym protokołem oraz wymagania zawarte w Szczegółowym Opisie
Przedmiotu Zamówienia, będącym załącznikiem do SIWZ, będą stanowiły podstawę
do weryfikacji i odbioru produktu końcowego Umowy, tj. uruchomienia Platformy
Komunikacyjnej na przeniesionym środowisku produkcyjnym.

Wykonawca

…………………………….

Zamawiający

……………………………..

)

* niepotrzebne skreślić
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………….……………, dnia

2017 r.

PROTOKÓŁ ODBIORU II ETAPU ZAMÓWIENIA
II Etap zamówienia - POMOC W WYBORZE zewnętrznego wykonawcy asysty technicznej
dla zaktualizowanej Platformy Komunikacyjnej - został/nie został zrealizowany zgodnie
z Umową nr …/GDOŚ/2017*) i przyjęty bez zastrzeżeń/stwierdzono następujące wady
i uchybienia*).
Produkt odebrany niniejszym protokołem oraz wymagania zawarte w opisie przedmiotu
zamówienia, będącym załącznikiem do SIWZ, będą stanowiły podstawę do weryfikacji
i odbioru produktu końcowego Umowy tj. uruchomienia platformy komunikacyjnej
na przeniesionym środowisku produkcyjnym.

Wykonawca

Zamawiający

…………………………….

……………………………..

)

* niepotrzebne skreślić
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PROTOKÓŁ ODBIORU III ETAPU ZAMÓWIENIA
III Etap zamówienia - NADZÓR NAD REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA - został/nie został
zrealizowany zgodnie z Umową nr …/GDOŚ/2017*) i przyjęty bez zastrzeżeń/stwierdzono
następujące wady i uchybienia*).
Produkt odebrany niniejszym protokołem oraz wymagania zawarte w opisie przedmiotu
zamówienia, będącym załącznikiem do SIWZ, będą stanowiły podstawę do weryfikacji
i odbioru produktu końcowego Umowy tj. uruchomienia platformy komunikacyjnej
na przeniesionym środowisku produkcyjnym.

WYKONAWCA

…………………………….

ZAMAWIAJĄCY

……………………………..

)

* niepotrzebne skreślić
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KOŃCOWY PROTOKÓŁ ODBIORU

sporządzony w dniu … 2017 r.
dotyczy: Umowy Nr …/GDOS/2017 zawartej w dniu …2017 r.,
pomiędzy:
Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska – Panem Krzysztofem
Lissowskim

z

siedzibą

w

Warszawie,

ul.

Wawelska

52/54,

00-922

Warszawa,

NIP: 7010151052, REGON: 141628410, w imieniu którego działa Pan Andrzej Dworzak
–

Dyrektor

Generalny

Generalnej

Dyrekcji

Ochrony

Środowiska

na

podstawie

pełnomocnictwa z dnia 5 lutego 2016 r.,
a
……………………...
Ustalenia dotyczące realizacji Umowy:
Zamówienie zostało/nie zostało zrealizowane zgodnie z Umową nr …/GDOŚ/2017*) i przyjęte
bez

zastrzeżeń/stwierdzono

następujące
)

wady……………………………………………………………..………………..* .
Zestawienie protokołów odbioru poszczególnych etapów:
Protokół odbioru I Etapu z dnia … 2017 r.,
Protokół odbioru II Etapu z dnia … 2017 r.,
Protokół odbioru III Etapu z dnia …2017 r.,

Przedstawiciel Zamawiającego:

…………………………….

Przedstawiciel Wykonawcy:

……………………………..
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