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Nr postępowania: WKD 10a-0241P-7/2013      Załącznik nr 3 do Umowy 
 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO 

(zdawczo-odbiorczy) 
 
 
Pojazdu kolejowego typu _______________ nr ______________

1
  nr fabryczny ________________________ 

Wyprodukowanego przez _____________________________________________________________________ 
 
 
W dniu ________________________ w __________________________________________ 
 

 Przedstawiciele Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o. (dalej: Zamawiającego) 

1. _______________________________________________, __________________________________ 

2. _______________________________________________, __________________________________ 

3. _______________________________________________, __________________________________ 

 Przedstawiciele ________________________________________________________ (dalej: Wykonawcy) 

1. _______________________________________________, __________________________________ 

2. _______________________________________________, __________________________________ 

3. _______________________________________________, __________________________________ 
 

Dokonali / nie dokonali
2
 odbioru pojazdu kolejowego typu ______________________, nr __________________, nr 

fabryczny _______________________, wykonanego na podstawie Umowy Nr _________________________ 

zawartej w dniu _________________________________ przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

 
Termin dostarczenia przedmiotu Umowy wyznaczony na _______________________ zgodnie z § 3 ust. 3 Umowy 

Nr ________________________ z dnia _____________________ został / nie został
2
 dotrzymany z winy 

Zamawiającego / Wykonawcy
2
. Termin ten licząc od dnia dostarczenia do odbioru został wydłużony o 

_____________________ dni. 

 
Pojazd kolejowy przedstawiony do odbioru został wykonany / nie został wykonany

2
 zgodnie z Opisem technicznym 

oferowanych Pojazdów stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy Nr _______________________ z dnia 

_____________________ i z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru opracowanymi przez Wykonawcę i 

zaakceptowanymi (zatwierdzonymi) przez Zamawiającego. 

 
Odbiory techniczne poszczególnych zespołów i podzespołów pojazdu szynowego zostały przeprowadzone / nie 

zostały przeprowadzone
2
 przez osoby uprawnione Zamawiającego zgodnie z Umową Nr ___________________ 

z dnia ___________________ oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru zatwierdzonymi przez 

Zamawiającego. 

Protokoły z tych odbiorów stanowią / nie stanowią
2
 załączniki do niniejszego Protokołu. 

Odbierany pojazd kolejowy posiada / nie posiada
2
 Świadectwo Dopuszczenia Typu do Eksploatacji Pojazdu 

Kolejowego Nr ___________________________________ wydane przez Urząd Transportu Kolejowego. 
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Kopie: świadectwa oraz sprawozdań z prób i badań niezbędnych do uzyskania świadectwa stanowią / nie 

stanowią
2
 załączniki do niniejszego Protokołu – dostarczone / nie dostarczone

2
 wraz z dostawą pierwszego 

Pojazdu. 

 
Stwierdza się, że po próbach stacjonarnych, przeprowadzono jazdę próbną na

4
:  

linii _____________________________________________________ o długości _______________________ km. 

Wszystkie urządzenia pracowały / nie pracowały prawidłowo
2
. 

W celu sprawdzenia zużycia energii elektrycznej przez Pojazd przeprowadzono jazdę próbną zgodną z 

założeniami podanymi w Załączniku nr 8 do Umowy Nr __________________ z dnia _____________ i odczytano: 

a) stan początkowy licznika: __________________________ kWh 

b) stan końcowy licznika:   __________________________ kWh 

c) zużycie energii elektrycznej: __________________________ kWh  

Zużycie energii elektrycznej przez Pojazd zgodne / niezgodne
2
 z deklaracją Wykonawcy zawartą w Opisie 

technicznym oferowanych Pojazdów stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy Nr _______________________ z 

dnia _____________________. 

Protokół z prób stacjonarnych i jazdy próbnej stanowią załączniki do niniejszego Protokołu. 

 
Stwierdza się, że Wykonawca dostarczył / nie dostarczył

2
 Zamawiającemu w terminie przewidzianym Umową Nr 

_____________________________ z dnia _______________________ : 

1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru, uzgodnione przez upoważnioną jednostkę badawczą. 

2. Dokumentację Systemu Utrzymania pojazdu opracowaną zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. (Dz. U. Nr 212, poz. 1771 z późn. zm.). 

 
Wraz z odbieranym pojazdem szynowym – Wykonawca dostarczył / nie dostarczył

2
 następującą dokumentację dla 

tego pojazdu, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Umowy Nr _______________________ z dnia _____________ : 

1. Katalog części zamiennych z podaniem producentów i dostawców
3
 . 

2. Instrukcję eksploatacyjną – instrukcję, którą powinny znać osoby obsługujące (maszyniści) i konserwujące 
pojazdy

3 
. 

3. Atesty potwierdzające spełnienie wymagań technicznych dla urządzeń lub materiałów i elementów 
zastosowanych do budowy pojazdu kolejowego

3
 . 

4. Księgi rewizyjne (tzw. Paszporty) dla urządzeń podlegających Dozorowi Technicznemu
3
 . 

5. Dokument Gwarancji
3
 . 

6. Dokumenty stwierdzające ubezpieczenie Pojazdu
3
 . 

7. Wszystkie programy komputerowe, niezbędne w procesie obsługi, utrzymania i diagnostyki Pojazdu wraz z 
licencjami na ich bezterminowe użytkowanie

3
 . 

8. Książka Pojazdu
3
. 

9. _________________________________________________________________________________________ 

 

Dostarczony Pojazd jest kompletny, sprawny i został należycie wykonany do użycia zgodnie z przeznaczeniem / 

pojazd nie został odebrany z uwagi na następujące braki
2
 : 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
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Niniejszy protokół stanowi podstawę do przejęcia / nie przyjęcia
2
 Pojazdu na własność przez Zamawiającego. 

 

Niniejszy protokół został sporządzony w ____________________________ egzemplarzach. 

 
1
 ) Numer zgodny z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie rejestru i oznakowania pojazdów  
kolejowych (Dz. U. z 2006 r., Nr 105, poz. 713). 

2
 ) Niepotrzebne skreślić. 

3
 ) Wykreślić jeżeli nie dostarczono. 

4
 ) Ne wypełnia się w przypadku poprzedniej negatywnej oceny przygotowania i wykonania Pojazdu. 

 
WYKONAWCA                                ZAMAWIAJĄCY 

 


