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Załącznik nr 3 do umowy 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU 

 

Zgodnie z umową …………………………………. z dnia ……………………………….   

zawartą w wyniku rozstrzygnięcia postępowania, znak DA-IV-1.272.2.2019, dotyczącego 

zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 30.000 euro,  wyłączonego z obowiązku 

stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Prawo 

zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8, pomiędzy Województwem Wielkopolskim 

z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu                          

przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań                                                                                   

 

a 

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

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

NIP: ……………………………………………………………………………………………..  

 

odbył się odbiór jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego  

 

Miejsce dostawy: ………………………………………………………………………………  

 

Dane pojazdu: 

- producent ……………………………………. , 

- model ………………………………………... ,  

- rok produkcji ………………………………... , 

- nr silnika …………………………………….. , 

- pojemność skokowa silnika …………………. , 

- moc silnika …………………………………... , 

- nr VIN ………………………………………..., 

- nr lakieru …………………………………….. , 

wraz z wyposażeniem i urządzeniami wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do umowy. 

 

Wyposażenie: 

 

 homologacja osobowa   ..………. 

 komputer pokładowy: ……………… 

 siedzenia w przestrzeni pasażerskiej :  

a.  pierwszy rząd: fotel kierowcy i pasażera …………. 

b. drugi rząd: siedzenie trzyosobowe, składane, demontowane ……… 

c. trzeci rząd: siedzenie dwuosobowe, składane, demontowane ………… 

 przedział osobowo-bagażowy przeszklony (we wszystkich rzędach i klapie bagażowej) 
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 drzwi przesuwne w drugim rzędzie po prawej i po lewej stronie …………. 

 przekładnia automatyczna minimum 6-biegowa/stopniowa: ………………… 

 autoalarm: ………………………………… 

 klamki drzwi, lusterka boczne w kolorze nadwozia: ………………….. 

 regulowana kolumna kierownicy w min. dwóch płaszczyznach: …………………… 

 wspomaganie układu kierowniczego: ……………………………………. 

 nawigacja: ………………………. 

 radio z głośnikami: ……………………………... 

 układ hamulcowy z  systemami: ABS, ESP, ASR, MSR, lub z układami równoważnymi: 

…………….  

 hamulce tarczowe z przodu i z tyłu: ……………………. 

 podgrzewana szyba przednia …………………. 

 szyby przyciemniane w przedziale pasażersko-ładunkowym od drugiego rzędu (absorbcja 

min. 74%) …………. 

 poduszki powietrzne czołowe oraz boczne dla kierowcy i pasażera z przodu: ……………. 

 kurtyny powietrzne w drugim rzędzie dla zewnętrznych siedzeń ………….. 

 szyby sterowane elektrycznie z przodu: ……………………. 

 fotel kierowcy z regulacją wysokości: ……………………….. 

 klimatyzacja minimum dwustrefowa sterowana automatycznie: ………………… 

 kontrolka niezamkniętych drzwi i pokrywy bagażnika: ……………………….. 

 kontrolka niezapiętych pasów bezpieczeństwa dla przednich foteli z sygnałem 

dźwiękowym: …………………… 

 lusterka boczne regulowane elektrycznie, podgrzewane: ……………………. 

 światła dzienne, mijania i drogowe w technologii halogenowej, LED lub ksenonowej: 

………… 

 czujniki parkowania z przodu i z tyłu: ………….. 

 kierownica multifunkcyjna: ……………….. 

 pasy bezpieczeństwa dla wszystkich foteli 3-punktowe, z przodu z regulacją wysokości             

i napinaczami: ………………. 

 zamek centralny zdalnie sterowany: ………………….. 

 obręcze kół – rozmiar min. R16…….. 

 komplet kół ze stopów metali lekkich (letnie): ………………… 

 zestaw naprawczy lub zapasowe koło dojazdowe: ………………… 

 podnośnik samochodowy: ………………….. 

 apteczka: …………….. 

 trójkąt: ………………… 

 gaśnica: …………………. 

 dywaniki welurowe i  gumowe z przodu i z tyłu: ………………….. 

 oświetlenie przestrzeni pasażerskiej / ładunkowej minimum 1 lampka ……. 

 siatka bagażowa oddzielająca przedział pasażerski od ładunkowego ……. 

 

 

 

Gwarancja na pojazd: ………… miesięcy lub limit……..……….. km. 

Adres/y serwisu gwarancyjnego na terenie powiatu poznańskiego: 

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

……………………………………………………………………………………………. 

 

Polskojęzyczna dokumentacja techniczno-eksploatacyjna oraz akcesoria                                

dla dostarczonego pojazdu:  



 3 

 

1/ instrukcja obsługi pojazdu .....egz., 

2/ karta pojazdu ......... egz. 

3/ książka gwarancyjna pojazdu oraz urządzeń zamontowanych na pojeździe ......egz., 

4/ książka przeglądów serwisowych.......egz., 

5/ instrukcja obsługi dla urządzeń zamontowanych w pojeździe.......egz., 

6/ wykaz materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez producenta ......egz., 

7/ świadectwo homologacji oraz inne dokumenty dopuszczające do ruchu......egz. 

8/ komplet kluczyków w ilości dostarczonej przez producenta......egz. 

Zgodnie z § 3 ust. 7 umowy Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia wad                    

oraz niezgodności, względem parametrów technicznych i zgodności z opisem przedmiotu 

zamówienia oraz ofertą Wykonawcy w terminie do jednego miesiąca od daty podpisania 

niniejszego protokołu.   

 

 

UWAGI: 

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

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

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

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

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

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

 

 

Wykonawca oświadcza, że dostarczony samochód jest fabrycznie nowy, wolny od wad 

fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich.  

 

Protokół podpisany bez zastrzeżeń stanowi podstawę do wystawienia faktury.  

 

Protokół sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym (1)                               

dla każdej ze Stron. 

  

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

 

 

        Samochód odebrał :           Samochód przekazał: 

                       

                                         

 

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

podpis (imię i nazwisko)                                            podpis (imię i nazwisko) 

        osoby upoważnionej                                                    osoby upoważnionej 

        przez Zamawiającego                                                    przez Wykonawcę                                              

 

 

 

 

 

Poznań, ………………………… 2019 r. 


