Załącznik nr 12
do Umowy Ramowej o dostępie telekomunikacyjnym do sieci zrealizowanych dla gospodarstw domowych wykonanych w ramach
projektu POPC.01.01.00-24-0139/17 - Wzór PZO: Protokołu Zdawczo-Odbiorczego/ Protokołu Odbioru Wykonanych Prac

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY/
ODBIORCZY/ PROTOKÓŁ ODBIORU WYKONANYCH PRAC

spisany w dniu ________________
__
w _______________, pomiędzy:
Beskid Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kętach, adres
siedziby: ul. Kościuszki 115, 32-650
32 650 Kęty, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378167, o numerze NIP
N 5492417339, o
numerze REGON 121463522, o kapitale zakładowym 1.605.000 złotych, zwaną dalej „OSD”,
„
reprezentowaną przez działających łącznie:
_______________________
_______________________
a
_____________ z siedzibą w __________,
__________ adres siedziby: ul. ______, ___ - _____ ________,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w __________, __
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ____________,
NIP:________, REGON:_______
_______, kapitał zakładowy: __________, zwaną dalej „OK”,
„
reprezentowaną przez:
____________________________________
lub
_____________________ prowadzącą(ym) na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej działalność gospodarczą pod firmą _____________
adres: ul. ___________, ____ - _________ _________, posiadającą(ym) numer NIP
___________, REGON ________,
________ zwaną(ym) dalej „OK”, która(y) staje do Umowy osobiście/
reprezentowaną(ym) przez:
____________________________________
lub
_____________________,, NIP: ____________,
i
_____________________,, NIP: ____________,
- prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą
_____________________, adres: ul. _____________, ____ - _______ __________, NIP
______, REGON ______, zwanymi dalej łącznie „OK”, którzy stają do Umowy osobiście/
reprezentowanymi przez:
_______________________________________________
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Przedmiotem niniejszego Protokołu jest:
 Uruchomienie Usługi

PDU

Data:
1) połączenia sieci Stron,
2) udostępnienia Sieci POPC,
3) uruchomienia Usługi,
4) dezaktywacji Usługi,
5) wykonywania prac,
6) modyfikacji Usługi

Rodzaj
Usługi
oraz
opis
i zakres
prac

 Dezaktywacja Usługi

Rodzaj i ilość godzin Nadzoru
(nie mniej niż 1 godzina)

 ciągły / gwarantowany
Godzina rozpoczęcia Nadzoru:
…………………………
Godzina zakończenia Nadzoru:
…………………………

 Modyfikacja Usługi

Stwierdzone
nieprawidłowości

 Odbiór wykonanych prac

Przekazane lub zwracane
elementy Infrastruktury Sieci
POPC oraz elementy Sieci
POPC, na których
wykonywane były prace

Inne Uwagi, w tym
ewentualna informacja
o odmowie podpisania
protokołu

 nie stwierdzono
żadnych
nieprawidłowości
 stwierdzono
następujące
nieprawidłowości:
……………………
……………………

 nieciągły

……………………

Godziny, w których sprawowany
był Nadzór:

……………………

…………………………Łączna

……

……………………

ilość godzin Nadzoru
………………

za OSD:
…………………………..

za OK:
………………………
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