PROTOKÓŁ
ODBIORU DOSTAWY ELEMENTÓW KONSTRUKCJI STALOWEJ DLA INWESTYCJI PN. ........................................
(nazwa inwestycji)
Niniejszy Protokół Odbioru sporządzony został w dniu .................... w ....................
	(dzień, miesiąc, rok)	(miejscowość)
przez:
1)	Spółką ........................................ z siedzibą w ........................................
	(nazwa i forma prawna)	(miejscowość i kod pocztowy)
przy ul. ........................................ nr ........................................, zarejestrowanej w rejestrze
	(nazwa ulicy)	(numer ulicy)
przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w ...................., .................... Wydział
	(miejscowość)	(nr wydziału)
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: .....................................,
	(numer podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym)
posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: ...................., reprezentowanej
	(numer NIP)
przez .....................................................................................................................................,
	(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji, względnie osoby uprawnionej do dokonania
	odbioru na podstawie pełnomocnictwa)
zwanej dalej "Zamawiającym"
oraz
2)	Spółką ........................................ z siedzibą w ........................................
	(nazwa i forma prawna)	(miejscowość i kod pocztowy)
przy ul. ........................................ nr ........................................, zarejestrowanej w rejestrze
	(nazwa ulicy)	(numer ulicy)
przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w ...................., .................... Wydział
	(miejscowość)	(nr wydziału)
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: .....................................,
	(numer podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym)
posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: ...................., reprezentowanej
	(numer NIP)
przez .....................................................................................................................................,
	(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji, względnie osoby uprawnionej do dokonania
	odbioru na podstawie pełnomocnictwa)
zwanej dalej "Dostawcą"
Zamawiający i Dostawca zwani będą również w dalszej części niniejszego Protokołu Odbioru pojedynczo "Stroną" razem zaś "Stronami".
Zważywszy, że:
a)	W dniu ........................................w .................... Strony zawarły umowę dostawy
	(dzień, miesiąc, rok)	(miejscowość)
(dalej: "Umowa") na podstawie której Dostawca zobowiązał się do wytworzenia i dostarczenia Zamawiającemu w terminie do dnia ........................................
	(dzień, miesiąc, rok)
konstrukcji stalowej przeznaczonej do budowy obiektu budowlanego, który zamierza wybudować Zamawiający;
b)	Zgodnie z postanowieniami Umowy, konstrukcja stalowa będąca przedmiotem dostawy ma być zgodna z parametrami szczegółowo opisanymi w dokumentacji przekazanej Dostawcy tj. w zatwierdzonym projekcie budowlanym oraz w dokumentacji warsztatowej (dalej łącznie: "Dokumentacja") oraz powinna zostać dostarczona w sposób oraz w formie umożliwiający jej montaż na terenie budowy,
W celu finalnego stwierdzenia prawidłowości ilościowej i jakościowej konstrukcji stalowej, Strony postanowiły sporządzić niniejszy Protokół Odbioru następującej treści:
§ 1
1.	Konstrukcję stalową stanowiącą przedmiot dostawy Dostawca zgłosił Zamawiającemu do odbioru w dniu ........................................ roku.
	(dzień, miesiąc, rok)
2.	Strony zgodnie potwierdzają, że warunki na terenie budowy, w tym warunki atmosferyczne nie stanowią przeszkód do prawidłowego dokonania czynności związanych z odbiorem konstrukcji stalowej.
§ 2
Czynności odbioru konstrukcji stalowej zostały przeprowadzone przed/po* zmontowaniu konstrukcji stalowej i dotyczyły szczegółowej weryfikacji:
a)	Zgodności wykonania konstrukcji stalowej z Dokumentacją oraz normami technicznymi i zasadami sztuki budowlanej;
b)	Prawidłowości kształtów i głównych wymiarów;
c)	Prawidłowości i jakości połączeń i spawanych i połączeń na śruby;
d)	Dopuszczalnych odchyleń wymiarowych oraz odchyleń od pionu i poziomu;
§ 3
W toku czynności odbioru wskazanych, o których mowa w § 2 powyżej, Strony zidentyfikowały następujące wady/żadnych wad* przekazywanej przez Dostawcę konstrukcji stalowej:
*	..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
(rodzaj stwierdzonej wady, wraz ze szczegółowym opisem wady oraz stanu pożądanego, zgodnego z zaakceptowaną dokumentacją stanowiącą podstawę sporządzenia konstrukcji stalowej zgodnie z zawartą Umową, wraz ze stanowiskiem Stron w odniesieniu do stwierdzonych wad)
*	..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
(rodzaj stwierdzonej wady, wraz ze szczegółowym opisem wady oraz stanu pożądanego, zgodnego z zaakceptowaną dokumentacją stanowiącą podstawę sporządzenia konstrukcji stalowej zgodnie z zawartą Umową wraz ze stanowiskiem Stron w odniesieniu do stwierdzonych wad)
§ 4
Strony zgodnie postanowiły, że termin usunięcia stwierdzonych wad wymienionych w powyżej określono na dzień ........................................ .
	(dzień, miesiąc, rok).
Odbiór przeprowadzony we wskazanym w zdaniu poprzednim dniu będzie odbywał się według tych samych zasad, co odbiór stwierdzony niniejszym Protokołem Odbioru.
§ 5
Dostawca przekazuje Zamawiającemu następujące dokumenty związane z wykonaną konstrukcją stalową (wyliczenie przykładowe):
*	Oświadczenie Dostawcy o wykonaniu przekazywanej konstrukcji stalowej w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z aprobatami technicznymi, jak również normami technicznymi oraz zasadami sztuki budowlanej;
*	Aprobaty techniczne;
*	Dokumenty gwarancyjne dotyczące elementów konstrukcji stalowej;
*	(inne dokumenty, jeśli wynikają z zawartej pomiędzy stronami Umowy).
§ 6
1.	Strony stwierdzają na podstawie dokonanych w ramach czynności odbioru wizji i sprawdzeń, że konstrukcja stalowa została wykonana i dostarczona Zamawiającemu zgodnie/niezgodnie* z Dokumentacją oraz zgodnie/niezgodnie* z postanowieniami Umowy, zgodnie/niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Prawem Budowlanym i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej.
W związku z powyższym stwierdzono, że konstrukcja stalowa będąca przedmiotem dostawy spełnia/nie spełnia warunków przekazania Zamawiającemu.
2.	Inne ustalenia powzięte podczas dokonywania czynności związanych z odbiorem:
a)	........................................................................................................................................,
(rodzaj zastrzeżeń, opinii, dodatkowych informacji)
b)	....................................................................................................................................... .
(rodzaj zastrzeżeń, opinii, dodatkowych informacji)
3.	Strony uczestniczące w czynnościach odbioru zakończyły na tym odbiór przekazując załączoną dokumentację i dokumenty Zamawiającemu w dniu ........................................ .
	(dzień, miesiąc, rok)
Lista załączników:
1)	............................................................,
	(rodzaj załączonego dokumentu)
2)	............................................................
	(rodzaj załączonego dokumentu)
Dostawca
............................................................

 Zamawiający
............................................................



