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Załącznik nr  4 do umowy 
 

 

Protokół Odbioru Końcowego 

 

 WYKONAWCA     ZAMAWIAJĄCY 

  

 
…………..………………….. ……………………   

 

 

Sporządzony w dniu  .................................... r., w siedzibie Powiat Kielecki – Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie, na podstawie umowy z dnia ........................... 

1. Komisja odbioru w składzie: 

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

……..……………………………………………………………...  

  
2. W odbiorze uczestniczył przedstawiciel Wykonawcy -  
 

…………………………….......................................................................... 
 (imię i nazwisko) 

Przedstawiciel Wykonawcy przedstawił do odbioru przedmiot Umowy, w szczególności:  

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

3. Zgodnie z ww. Umową, wartość zrealizowanych usług za powyższy zakres wynosi:  

 
........................................................ zł brutto. 

4. Usługi wykonano w terminie umownym (jeżeli nie, to w jakim, wraz z    podaniem 
wysokości kar umownych) tj.   

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

5. Usługi wykonano zgodnie z wymaganiami określonymi w umowie. 

6. Niniejszy Protokół jest podstawą do wystawienia i realizacji faktury.  

7. Zgodność z umową 
 
Zamawiający stwierdza, iż dostarczone elementy zostają:  
 

 odebrane bez zastrzeżeń/-odebrane z zastrzeżeniami* 
 
Zamawiający potwierdza/ nie potwierdza *  że:  
 

otrzymał  kompletny przedmiot zamówienia zgodnie z OPZ. 
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Uwagi i zastrzeżenia 

(wypełnić jeżeli przedmioty zamówien ia zostały odrzucone lub odebrane z zastrzeżeniami) 

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

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

Protokół s porządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  

 

Przedstawiciel Wykonawcy:                                                          Przedstawiciel Zamawiającego: 

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

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

 

*niepotrzebne skreślić 

 

Oświadczenie Wykonawcy 
Oświadczam, że : 
 

1. przekazuję autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy  

(tj. do..........................................................................), na następujących polach 
eksploatacji: 

1) do wykorzystania tej dokumentacji w całości lub w części dla celów postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych;  

2) do wykonywania robót budowlanych według dokumentacji;  

3) do utrwalania dokumentacji na wszelkiego rodzaju nośnikach;  
4) do zwielokrotniania dokumentacji dowolną techniką; 

5) do wprowadzania dokumentacji do pamięci komputera; 
6) do korzystania z dokumentacji dla potrzeb marketingowych i promocyjnych 

Zamawiającego; 

7) do publikacji dokumentacji (w całości lub w części) z podaniem Wykonawcy jako jej 
autora. 

2. przedmiot umowy został wykonany zgodnie z umową i że nie posiada wad fizycznych 
i prawnych. 
 

 
 

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

Podpis Wykonawcy  

lub osoby upoważnionej  

do złożenia oświadczenie  

w imieniu Wykonawcy 


