Poprawa efektywności energetycznej. Część 4) Ryś – termomodernizacja budynków jednorodzinnych
Załącznik nr 2
do umowy nr ………….
z dnia ……………….
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 polegającego na:
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….,
(tytuł przedsięwzięcia zgodny z Umową z Wykonawcą)
realizowanych na podstawie Umowy nr ……………… z dnia…………. wraz
z Aneksem nr …... z dnia………….,
znajdującego się:
………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………... ,
(podać miejsce realizacji przedsięwzięcia - adres)

którego szczegółowy zakres został wskazany w załączniku „Zestawienie prac”1.
Odbioru dokonała Komisja w składzie:
1. Inwestor (Kredytobiorca):.......................................................................................
2. Inspektor nadzoru2:........................................................................................................................
3. Przedstawiciel Wykonawcy:..........................................................................................................
Koszt całkowity przedsięwzięcia wynosi ………………………………..zł,
w tym koszty kwalifikowane wynoszą ………………………….. zł.
Roboty wykonano w okresie od dnia………………. do dnia……………………… .
Osiągnięto możliwość zmniejszenia zużycia energii końcowej, zgodnie z załącznikiem „Zestawienie
prac”1, jednostkowo: ………………. kWh/m2/rok i dla całego budynku: ………………. kWh/rok.
Roboty odebrano bez zastrzeżeń.3
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Ustalenia dotyczące wyników robót:
1. Wszystkie prace mające wpływ na zapotrzebowania budynku na energie końcową zostały
wykonane zgodnie z oceną energetyczną (Ocena 1), dokumentacją projektową (o ile była
wymagana), wymaganiami NFOŚiGW określonymi w programie priorytetowym „Ryś”,
obowiązującymi przepisami, wiedzą i sztuką budowlaną.
2. Strony odbioru stwierdzają, że przedmiot odbioru został wykonany zgodnie z umową z
Wykonawcą, odpowiada przeznaczeniu i jest gotowy do eksploatacji.
3. Praca została wykonana zgodnie z Umową z Wykonawcą, zawierającą m.in.:
a) zobowiązanie do wykonania prac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami
producentów urządzeń,
b) potwierdzenie przez wykonawcę spełnienia wszystkich kryteriów programu priorytetowego
„Ryś”,
c) odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi w okresie 3 lat od daty zrealizowania
przedsięwzięcia;
Protokół przeczytano i podpisano:
1. .........................................................................................................................................................
2. .........................................................................................................................................................
3. .........................................................................................................................................................
Wykaz dokumentów, które Kredytobiorca przedkłada w banku wraz z protokołem końcowego
odbioru przedsięwzięcia:
Kopie faktur (lub innych imiennych zewnętrznych dokumentów księgowych) potwierdzających
poniesienie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (oryginały do wglądu Banku)
Zestawienie prac wraz z obmiarami, informacją o zastosowanych materiałach izolacyjnych,
stolarce otworowej, centrali wentylacyjnej, urządzeniach grzewczych, listą sprawdzającą zgodność
z programem oraz przyporządkowaniem faktur do poszczególnych elementów (załącznik
„Zestawienie prac”1)
Ocenę energetyczną budynku po realizacji przedsięwzięcia wykonaną przez wskazanego przez
NFOŚiGW konsultanta, we wskazanych przypadkach i zgodnie z procedurą określoną w załączniku
„Wymagania techniczne” (załącznik Ocena 21)
– aktualne wzory załączników dostępne są na stronie internetowej NFOŚiGW
www.nfosigw.gov.pl/rys
2
– Inspektor nadzoru, jeżeli został powołany zgodnie z Ustawą Prawo budowlane z dnia
07.07.1994, Dz.U. z 2014 roku, poz.40,768,822
3
– niniejszy protokół dotyczy bezwarunkowego odbioru końcowego instalacji (po usunięciu przez
Wykonawcę wcześniej zgłoszonych usterek/wad instalacji)
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