Załącznik nr 3 do umowy
Sygnatura sprawy: K/COVID-19/5/2021

PROTOKÓŁ ODBIORU
PRZEDMIOTU UMOWY
sporządzony w dniu ……………………………r.
1. Kupujący: Województwo Mazowieckie, ul. Jagielońska 26, 03-719 Warszawa, reprezentowane
przez Panią Beatę Jagielską – Prezes Zarządu Szpitala Grochowskiego im. dr Rafała
Masztaka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy ul. Grenadierów 51/59
w Warszawie, na mocy dalszego pełnomocnictwa nr PZ-III.0052.3.2021 z dnia 21 września 2021r.
udzielonego przez Panią Renatę Kaznowską Zastępcę Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy,
działającą na mocy pełnomocnictwa udzielonego uchwałą nr 1485/256/21 Zarządu Województwa
Mazowieckiego z dnia 16 września 2021r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Prezydenta
Miasta Stołecznego Warszawy do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień
w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku

z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.
2. Sprzedawca:
3. Umowa i aneksy (nr, z dnia):
4. Przedmiot umowy:
4.1. Termin wprowadzenia na roboty budowlane:
4.2. Termin rozpoczęcia robót budowlanych:
4.3. Umowny termin wykonania przedmiotu umowy:
4.4.Wynagrodzenie za przedmiot umowy:
5. Podstawowe parametry przedmiotu umowy (dł., szer., m2, m3., itp.)
6. Po zgłoszeniu przez Sprzedawcę gotowości do odbioru Przedmiotu Umowy - pismo nr …..
z dnia …….., Kupujący potwierdził gotowość do odbioru Przedmiotu Umowy /pismo Szp.
Gr……..z dnia ……../. Uchwałą………Zarządu Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała
Masztaka Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia ………….została powołana
Komisja do odbioru Przedmiotu Umowy w składzie:
Przedstawiciele Kupującego:

oraz użytkownicy:

Projekt pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie
województwa mazowieckiego”, jest realizowany przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Przy udziale Przedstawicieli Sprzedawcy:

stwierdziła, co następuje:
6.1. Wykonanie Przedmiotu Umowy zostało zakończone w terminie - …………..
6.2. Sprzedawca przekazał Kupującemu zbiór dokumentów dotyczących Przedmiotu
Umowy, który zawiera:
a. kompletną dokumentację powykonawczą dotyczącą Tomografu Komputerowego oraz
robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy,
7. W związku ze stwierdzeniem, że Przedmiot Umowy został wykonany, dokumentacja
powykonawcza jest kompletna, nie stwierdzono istotnych usterek uniemożliwiających
używanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Komisja wnioskuje o
dokonanie odbioru Przedmiotu Umowy.
8. Okres gwarancji jakości zgodnie z umową:
a) ……….. miesięcy dla Tomografu Komputerowego;
b) ……. miesięcy dla robót budowlanych od daty podpisania niniejszego protokołu;
c) ……… miesięcy na dostarczone wyposażenie Pracowni Tomografii od daty podpisania
niniejszego protokołu.
9. Uprawnienia Kupującego z tytułu gwarancji za wady dla urządzenia i robót budowlanych
wygasają po upływie ww. terminów.
10. Po okresie rękojmi zostanie na wniosek Kupującego dokonany ostateczny odbiór robót.
Na tym protokół zakończono.
Przedstawiciele Kupującego:
Użytkownicy:

Przedstawiciele Sprzedawcy:

Na podstawie ww. zapisów Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy, z dniem ………..dokonuję
odbioru Przedmiotu Umowy.

……………………………………
Prezes Zarządu
Projekt pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie
województwa mazowieckiego”, jest realizowany przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

