
 

                                                                                                                   Załącznik nr 18 do Zapytania nr 1/POPC.0003/18 

Protokół odbioru częściowego nr ……………  

sporządzony w dniu …………………… na podstawie umowy nr …………… z dnia ……………. 

do projektu nr POPC.01.01.00-18-0003/17 pt. „Budowa sieci FTTH na terenie powiatów: 

Łańcuckiego, Rzeszowskiego i miasta Rzeszów” 

pomiędzy: 

Zamawiającym: 

Voice Net S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Migdałowa 86, 35-232 Rzeszów, zarejestrowaną w 

Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000687915, posiadającej NIP: 517-02-53-

464, REGON: 180327649 zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a 

Wykonawcą: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Przedmiot umowy: 

wybudowanie  napowietrznej sieci światłowodowej w oparciu o podbudowę słupową dzierżawioną jak 

i nowo wybudowaną  z zakupionych przez siebie materiałów szerokopasmowej sieci 

teleinformatycznej zapewniającej mieszkańcom oraz instytucjom publicznym możliwość korzystania z 

szerokopasmowych usług teleinformatycznych w wybranych miejscowościach na terenie realizacji 

projektu nr POPC.01.01.00-18-0003/17 pt. „Budowa sieci FTTH na terenie powiatów: Łańcuckiego, 

Rzeszowskiego i miasta Rzeszów” w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 

na lata 2014-2020 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do 

szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” Oś priorytetowa nr 1 „Powszechny 

dostęp do szybkiego Internetu” 

 

Data zgłoszenia gotowości do odbioru: ………………………. 

Data zakończenia prac wskazanych w zgłoszeniu: ………………………….. 

 

Przedmiot odbioru: 

Nazwa 

Jednostka 

miary 

Kwota netto 

za jednostkę 

(w zł) 

ilość 

jednostek 

wartość netto  

(w zł) 

1 Zakup materiałów koniecznych do wykonania 

podbudowy słupowej wraz z dostarczeniem na teren 

budowy km    



 

2 

 

2. Budowa podbudowy słupowej do linii 

napowietrznej zgodnie z powierzoną dokumentacją 
km      

3. Zakup kabli światłowodowych wraz z 

materiałami potrzebnymi do ich podwieszenia i 

dostarczeniem na teren budowy  km    

4. Instalacja kabla samonośnego na podbudowie 

słupowej dzierżawionej i nowo wybudowanej 
km      

5. Zakup, dostarczenie i instalacja urządzeń 

aktywnych, w lokalizacjach zgodnie z Dodatek nr 1, 

umożliwiających świadczenie usług w technologii 

GPON oraz dla potrzeb jednostek oświatowych 

również w technologii P2P Ethernet wraz z 

doposażeniem tych urządzeń w karty liniowe GPON 

i/lub karty liniowe P2P Ethernet Szt.      

 

Wykonawca wykonał usługę a Zamawiający przyjął ją. 

 

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

     Ze strony Zamawiającego                                            Ze strony Wykonawcy 

 

Zamawiający zgłosił następujące zastrzeżenia i uwagi do wykonanej pracy: .................................... 

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

 

Uwagi Wykonawcy: .......................................…….................................................................... 

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

 

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

    Ze strony Zamawiającego                                                       Ze strony Wykonawcy 

  

 

 

 

 

Prezes Zarządu  

             Voice Net S.A. 

 


