17. PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO
„Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – Etap 2”
NR PROJEKTU: POIS.09.01.00-00-0364/18
Na podstawie Umowy Nr .................... z dnia ......................
na wykonanie inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa

Medycznego (HEMS) w Białymstoku wraz z niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu i
infrastruktury technicznej oraz rozbiórka istniejących elementów instalacji paliwowej”
realizowana w ramach projektu pn.: „Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – etap 2”,
współfinansowanego ze środków UE – Perspektywa 2014-2020 Infrastruktura i Środowisko,
realizowana przy ul. Ciołkowskiego 2 w Białymstoku, na działkach nr ew. 1/5, 1/26 obręb 0022
Krywlany, oraz opracowanie projektu i realizacja tymczasowego miejsca postojowego śmigłowca.

Protokół w sprawie odbioru przedmiotu zamówienia – Odbioru Końcowego ww. Umowy
sporządzony ………………………………
Na podstawie przekazania przez Wykonawcę o prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie
Zamawiający, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe odbiera Etap II ww. Umowy, w składzie:
Imię i nazwisko

stanowisko

1
2
3
4
5
6

W obecności:
Wykonawcy: ……………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
reprezentowanego przez:
Imię i nazwisko

stanowisko

1
2
3
4
5
6

który wykonał, zgodnie z umową nr……………z dnia………………………..

1

„Przebudowa i rozbudowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS)
w Białymstoku wraz z niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu i infrastruktury
technicznej oraz rozbiórka istniejących elementów instalacji paliwowej” realizowana w ramach
projektu pn.: „Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – etap 2”, współfinansowanego
ze środków UE – Perspektywa 2014-2020 Infrastruktura i Środowisko, realizowana przy
ul. Ciołkowskiego 2 w Białymstoku, na działkach nr ew. 1/5, 1/26 obręb 0022 Krywlany, oraz
opracowanie projektu i realizacja tymczasowego miejsca postojowego śmigłowca.
i
INSPEKTORA NADZORU:
Imię i nazwisko

stanowisko

1
2
3
4
5
6

USTALENIA KOMISJI:
a)

praca została wykonana zgodnie z umową.

b)

w

stosunku

do

umowy

wskazuje

następujące

niezgodności:

.........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Inne

wnioski

Komisji:

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

.........................................................................................................................................................................
............................................................................................................... .
Uzgodnienia dotyczące usunięcia stwierdzonych wad i usterek przy odbiorze etapu I:
.........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................
W załączeniu:
1.
2.
3.
4.
Na tym protokół zakończono i podpisano:
Członkowie:
Przedstawiciele Wykonawcy:

Przedstawiciele Zamawiającego

Inspektor Nadzoru:

1. ...........................................

1. .......................................................

1. ……………………………

2. ...........................................

2. ........................................................

2. ……………………………

3. ………………………………

3. .......................................................

3. ……………………………
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4. .....................................…

4. ……………………………………….

5. ……………………..………

5. ………………………………………..
6. ………………………………………..
7. …………………………………........
8. ………………………………………
9. ……………………………………….
10.

3

