
Zał. nr 4 do warunków: “Wzór - Protokół odbioru końcowego”   

nr ....................................                              …………………………………, dn ................................. r. 
 

“Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Szczyrk” 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO  

I PRZEKAZANIA DO UŻYTKOWANIA ZMODERNIZOWANEJ KOTŁOWNI I/LUB UKŁADU            

KOLEKTORA SŁONECZNEGO 
 

Data odbioru: ................................. r. 

1.Informacje dot. Inwestora: 

 nazwisko i imię właściciela: ............................................................................................. ......................... 

 adres: ...................................................................................................................... .................................. 

 pełnomocnictwo notarialne w przypadku kontaktu z pełnomocnikiem (nazwisko i imię, telefon):  

 .............................................................................................................................  (kopia w załączeniu) 

2.Informacje dot. firmy instalacyjnej: 

 nazwa frmy : ............................................................................................................................................  

 właściciel: ........ ........................................................................................................ ................................ 

 adres, telefon: ............................................................................................................. .............................. 

 kontakt z serwisem (telefon, godziny pracy) ............................................................................................. 

 nazwisko i imię, nr pozwolenia kierownika budowy ............................................................................ ..... 

 nazwisko i imię, nr uprawnień nadzorującego prace demontażowo-montażowe: .................................... 

3.Informacje dot. wykonanej modernizacji/montażu: 

 Dostawa zamówionego kotła c.o./kolektora (data, uwagi): ..................................................................... ................. 

 Przeprowadzono następujące prace modernizacyjne: 

 demontaż i zniszczenie starego kotła węglowego  

 zainstalowano zamówiony kocioł c.o. 

 dokonano uruchomienia nowego kotła c.o. 

 przeszkolono inwestora w zakresie konserwacji i obsługi kotła c.o. wraz z wyposażeniem 

 przeprowadzono instruktaż dot. instalacji c.o. 

 przekazano dokumentację techniczno-ruchową kotła c.o. karty serwisowe i gwarancyjne 

 kontakt z serwisem dostawcy (telefon, godziny pracy): ............................................................  

 kontakt z serwisem producenta (telefon, godziny pracy) ........................................................... 

 Zobowiązanie Inwestora: 

 Ja niżej podpisany ....................................................... zapoznałem się i zobowiązuję do przestrzegania zasad i warunków 

eksploatacji określonych dokumentacją techniczno-ruchową kotła c.o. oraz kartami serwisowymi i gwarancyjnymi 

producenta kotła/kolektora słonecznego (podpis): ........................................ 

 zorganizowano końcowy odbiór kominiarski (data, realizacja zaleceń, prawidłowość podłączenia kotła c.o., uwagi): 

............................................................................................................ (kopia w załączeniu) 

 Modernizację wykonano zgodnie z zakresem uzgodnionym podczas inwentaryzacji, ujętym w   kosztorysie i  umowie 

(uwagi/bez uwag): 

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

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

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

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

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

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

Roboty wykonano w terminie uzgodnionym z Inwestorem i nie wnosi się zastrzeżeń. 

 

 

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

   potwierdzenie Inwestora                       potwierdzenie firmy instalacyjnej                  potwierdzenie Operatora 

 

Potwierdzenie odbioru kopii protokołu i zaświadczenia kominiarskiego przez Inwestora: .................................... 

    Załączniki: 

 kopia pełnomocnictwa notarialnego 

 kopia odbioru kominiarskiego 

    Kopia: inwestor, firma instalacyjna, operator (GPK Sp. z o.o. Bojszowy) 

 

Protokół odbioru stanowi załącznik do umowy modernizacje kotłowni w “Programie ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Szczyrk”. 

Dokument ten sporządza firma instalacyjna w ilości 3 szt (dla operatora, firmy instalacyjnej oraz inwestora)  


