Załącznik nr 10 do Umowy

PROTOKÓŁ WYKONANIA ETAPU I
(dla celów rozliczeniowych)
dotyczy postępowania pn.: „Budowa dwóch jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii
wysokosprawnej kogeneracji w miejscowości Częstochowa"

Umowa nr:
Wartość Umowy netto PLN:
Sporządzony dnia:
Za okres rozliczeniowy

od:

do:

Przedstawiciel Zamawiającego
Przedstawiciel Wykonawcy

Komisja stwierdza co następuje:
1. Zakres wykonanych robót objętych niniejszym protokołem jest zgodny z umową.
2. Na postawie niniejszego protokołu kwalifikuje się do rozliczenia następujące rodzaje elementów skończonych,
ujętych w poniższej tabeli:
Lp.

1

Nazwa

Koszty kwalifikowane
netto [zł]

Potrącenia netto
[zł]

Do zapłaty
[zł]

Uwagi
(np. tytuł potrącenia)

Wykonanie Projektu
wykonawczego
zatwierdzonego z
prawomocną decyzją
3. Etap I został wykonany zgodnie z umową.
4. Protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT za elementy wykonane.

Przedstawiciel Wykonawcy
data i podpis

Inspektor Nadzoru
data i podpis
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Przedstawiciel Zamawiającego
data i podpis

Załącznik nr 10 do Umowy

PROTOKÓŁ WYKONANIA ETAPU II
(dla celów rozliczeniowych)
dotyczy postępowania pn.: „Budowa dwóch jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii
wysokosprawnej kogeneracji w miejscowości Częstochowa"

Umowa nr:
Wartość Umowy netto PLN:
Sporządzony dnia:
Za okres rozliczeniowy

od:

do:

Przedstawiciel Zamawiającego
Przedstawiciel Wykonawcy

Komisja stwierdza co następuje:
1. Zakres wykonanych robót objętych niniejszym protokołem jest zgodny z umową.
2. Na postawie niniejszego protokołu kwalifikuje się do rozliczenia następujące rodzaje elementów skończonych,
ujętych w poniższej tabeli:
Lp.

1

Nazwa

Koszty kwalifikowane
netto [zł]

Potrącenia netto
[zł]

Do zapłaty
[zł]

Uwagi
(np. tytuł potrącenia)

Wykonanie Robót
budowlanych

3. Etap II został wykonany zgodnie z umową.
4. Protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT za elementy wykonane.

Przedstawiciel Wykonawcy
data i podpis

Inspektor Nadzoru
data i podpis
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Przedstawiciel Zamawiającego
data i podpis

Załącznik nr 10 do Umowy

PROTOKÓŁ WYKONANIA ETAPU III
(dla celów rozliczeniowych)
dotyczy postępowania pn.: „Budowa dwóch jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii
wysokosprawnej kogeneracji w miejscowości Częstochowa"

Umowa nr:
Wartość Umowy netto PLN:
Sporządzony dnia:
Za okres rozliczeniowy

od:

do:

Przedstawiciel Zamawiającego
Przedstawiciel Wykonawcy

Komisja stwierdza co następuje:
1. Zakres wykonanych robót objętych niniejszym protokołem jest zgodny z umową.
2. Na postawie niniejszego protokołu kwalifikuje się do rozliczenia następujące rodzaje elementów skończonych,
ujętych w poniższej tabeli:
Lp.

1

Nazwa

Koszty kwalifikowane
netto [zł]

Potrącenia netto
[zł]

Do zapłaty
[zł]

Uwagi
(np. tytuł potrącenia)

Zakończenie Ruchu
Próbnego

3. Etap III został wykonany zgodnie z umową.
4. Protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT za elementy wykonane.

Przedstawiciel Wykonawcy
data i podpis

Inspektor Nadzoru
data i podpis
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Przedstawiciel Zamawiającego
data i podpis

