Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa

PROTOKÓŁ KOŃCOWEGO ODBIORU PRZEDSIĘWZIĘCIA
I PRZEKAZANIA DO EKSPLOATACJI
(Wzór)

Sporządzony dnia ………………….........w.......................................... w sprawie odbioru
przedsięwzięcia pn. ........................................................................................................……
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
(podać nazwę i miejsce realizacji przedsięwzięcia - adres)

wykonanej wg umowy z wykonawcą nr .……..….................... z dnia....................................
Wartość przedmiotu umowy wynosi ………………………………zł.
Zainstalowano ……….

sztuk kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni całkowitej

2

…......... m i powierzchni czynnej (apertury) …......... m2.

Wykonawca*:

1. ..........................................
(imię i nazwisko)

2. ..........................................
(imię i nazwisko)

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

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

(stanowisko)

(nr uprawnień/nr świadectwa kwalifikacji***)

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

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

(stanowisko)

(nr uprawnień/nr świadectwa kwalifikacji***)

Kredytobiorca:

1. ...................................................................
(imię i nazwisko)

2. ...................................................................
(imię i nazwisko)

Ustalenia dotyczące wyników robót / pracy:

............................................................
(stanowisko**)

............................................................
(stanowisko**)

1. Praca została wykonana:
a) zgodnie z umową, zawierającą m.in. zobowiązanie wykonawcy do montażu
przedmiotowej instalacji kolektorów słonecznych zgodnie z przepisami prawa
i zaleceniami producenta instalacji kolektorów słonecznych oraz gwarancję na
prawidłową pracę tej instalacji,
b) zgodnie z ofertą / projektem instalacji / projektem budowlano-wykonawczym / ze
zmianami wynikającymi z***:
……………………..…………………………….……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
2. Instalacja kolektorów słonecznych została uruchomiona i funkcjonuje bez zakłóceń;
elementy wskazane w harmonogramie rzeczowo-finansowym są utrzymywane
w stanie spełniającym zakładane w ofercie / projekcie instalacji / projekcie budowlanowykonawczym*** / funkcje tj. ogrzewanie wody użytkowej / ogrzewanie wody
użytkowej i wspomaganie zasilania w energię innych odbiorników ciepła***.
Na tym protokół zakończono i podpisano:
Wykonawca

...................................
(podpis, pieczęć)

Kredytobiorca

...................................
(podpis, pieczęć)

Inspektor Nadzoru****

.................................
(podpis, pieczęć)

montażu instalacji kolektorów może dokonać wykonawca spełniający wymagania
określone w załączniku nr 2 do programu priorytetowego
** wypełnić w przypadku wspólnoty mieszkaniowej
*** niepotrzebne skreślić.
**** podpis Inspektora Nadzoru jest wymagany w przypadku, gdy jego powołanie wynika z
przepisów ustawy Prawo budowlane. Jeśli na protokole widnieje podpis
uprawnionego inspektora nadzoru – nie jest wymagany podpis wykonawcy.
*

□ Oświadczam, że budynek jest zamieszkany i jego mieszkańcy korzystają z energii
cieplnej uzyskiwanej z instalacji kolektorów słonecznych (zaznaczyć, jeśli dotyczy).

□ Oświadczenie, że budynek jest zamieszkany i jego mieszkańcy korzystają z energii
cieplnej uzyskiwanej z instalacji kolektorów słonecznych złożę w banku niezwłocznie po
zamieszkaniu w nowo wybudowanym budynku, w terminie do 9 miesięcy od podpisania
niniejszego protokołu i nie później niż do 30 września roku następnego po zawarciu
umowy kredytu (zaznaczyć, jeśli dotyczy).

……………………………………………
(data i podpis Kredytobiorcy)

Niniejszy protokół został przedłożony w Banku w dniu ……………………….

………………………………………….
(podpis, pieczęć Banku)

Wykaz dokumentów, które Kredytobiorca przedkłada w banku wraz z protokołem
końcowego odbioru przedsięwzięcia i przekazania do eksploatacji:

□ Kopie faktur potwierdzających poniesienie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia
(oryginały do wglądu Banku)*.

□

Zestawienie elementów zestawu solarnego wraz z podaniem ich danych, w tym
technicznych oraz ilości i wielkości, zawierające nr, datę wystawienia oraz kwotę faktury,
której dotyczy, podpisane przez wykonawcę - jeśli na fakturze widnieje jedna kwota
zbiorcza za zakup i montaż zestawu solarnego *.

□ Kopię certyfikatu wydanego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą zgodności
z normą PN – EN 12975 - 1, którego integralną częścią powinno być sprawozdanie
z badań kolektorów przeprowadzonych zgodnie z normą PN EN-12975-2, wykonane
przez akredytowane laboratorium badawcze* lub

□

Kopię europejskiego certyfikatu na znak „SOLAR KEYMARK” nadanego przez
jednostkę certyfikującą. Data potwierdzenia zgodności kolektora słonecznego
z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia Wniosku
o dotację.*

□ Umowę z wykonawcą przedsięwzięcia*.
□ Oświadczenie o niewykorzystywaniu

Efektu

Przedsięwzięcia

gospodarczej.

* nie dotyczy, jeśli dokument został wcześniej złożony w banku.

w

działalności

