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Nr postępowania: WKD 10a-0241P-7/2013                  Załącznik nr 4 do Umowy 
 
 

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA DO EKSPLOATACJI 
 
 
pojazdu kolejowego nr _________________________________

1
  typu ________________________________ 

o nr fabrycznym ______________________________________ 

pomiędzy: 

Zamawiającym:  

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. 
Batorego 23 

a 

Wykonawcą: 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

spisany w dniu _______________________________________ 

Strony: Wykonawca i Zamawiający 
dokonały / nie dokonały

2
 przekazania / przejęcia pojazdu kolejowego nr ________________________________

1
 

typu ________________________________ o nr fabrycznym ________________________________________ 
 
 

A. Wykonawca przekazał / nie przekazał
2
 Zamawiającemu wymaganą dokumentację i oprogramowanie 

komputerowe w ilościach i terminach przewidzianych Umową nr ______________________________, z dnia 
_____________________________________. 

B. Wykonawca oświadcza, że: 

1. Pojazd został wykonany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, obowiązującymi przepisami i normami. 

2. Pojazd jest kompletny, sprawny, zdolny do użycia zgodnie z przeznaczeniem, dla którego został zamówiony. 

C. Zamawiający oświadcza, że przyjmuje / nie przyjmuje
2
 Pojazd bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami

2
 opisanymi w 

pkt E
2
. 

D. W przypadku odbioru Pojazdu z zastrzeżeniami, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia Wad w terminie do 
dnia: ____________________________________________. 

Fakt usunięcia Wad zapisanych w Protokole Przekazania do Eksploatacji, Zamawiający potwierdza pisemnie 
oddzielnym protokołem. 

Nie zrealizowanie zobowiązań przez Wykonawcę (brak usunięcia Wad w wyznaczonym terminie) anuluje 
niniejszy Protokół Przekazania do Eksploatacji. 

E. Wykonawca i Zamawiający zgłaszają konieczność usunięcia następujących Wad: 

1. ____________________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________________ 
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3. ____________________________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________________________________ 

6. ____________________________________________________________________________________ 

7. ____________________________________________________________________________________ 

8. ____________________________________________________________________________________ 

F. Zamawiający oświadcza, że Pojazd przedstawiony do odbioru spełnia / nie spełnia
2
 warunków określonych w 

Umowie nr ____________________________________ z dnia __________________________________. 

G. Została / nie została
2
 przeprowadzona jazda próbna pojazdu szynowego, w związku z czym Pojazd o numerze 

_____________________________________ z dnia odbioru posiada / nie posiada
2
 protokół/u z jazdy próbnej, 

którego pozytywny wynik jest podstawą do wystawienia Świadectwa Sprawności Technicznej Pojazdu 
Kolejowego, dokumentu umożliwiającego prawidłową eksploatację. 

H. Wobec ustaleń z pkt F Pojazd sprawny o numerze ____________________________ w dniu _____________r. 
został / nie został

2
 odebrany przez Zamawiającego. 

I. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o kolejnym terminie odbioru Pojazdu oddzielnym pismem
3
 . 

J. 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
 ) punkt I obowiązuje w przypadku negatywnej oceny z punktów E, F i H. 

 

 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 
 
 

 


