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Załącznik nr 7 do SIWZ  

WZÓR PROTOKOŁU KOŃCOWEGO ODBIORU PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY 
 

Spisany dnia…….……  2018 r. w sprawie realizacji Umowy nr z dnia……. 2018 r. „ Zakup gazów 
wzorcowych dla Fundacji Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej  
wraz z dzierżawą 15 butli na okres 24 miesięcy”, zawartej pomiędzy Fundacją Agencja 
Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej mieszczącej się w Gdańsku przy ulicy 
Brzozowej 15A 
Wymienione poniżej mieszaniny gazów wzorcowych: 

Lp. Nazwa Producent Ilość 
sztuk 

Cena  
dostawy 
brutto 

Cena 
dzierżawy 
brutto 

1. Mieszanina 50 ppm 
S02 +50 ppm NO+ N2,   

    

2. Mieszanina 50 ppm NO + 

N2 
    

3. Mieszanina 500 ppm  
CO+N2  

    

4. Mieszanina składników 
benzen+toluen+m,o,p 
ksylen na poziomie 1-3 
ppm, 

    

 
zostały dostarczone zgodnie z warunkami określonymi w umowie. 
Niniejszym protokołem potwierdzam: 
 
1. Kompletność dostawy wraz z dzierżawą 15 butli zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy. 
 
2. Deklarowane okresy stabilności mieszanki liczoną od daty dostawy gazów: 
Poz.1  Mieszanina 50 ppm S02 +50 ppm NO+ N2,  dotrzymane/niedotrzymane1 
Poz.2  Mieszanina 50 ppm NO + N2, dotrzymane/niedotrzymane 
Poz.3  Mieszanina 500 ppm  CO+N2, dotrzymane/niedotrzymane 
Poz.4  Mieszanina składników benzen+toluen+m,o,p ksylen na poziomie 1-3 ppm, 
dotrzymane/niedotrzymane 
        
3.Przekazanie przez Wykonawcę niezbędnej dokumentacji dotyczącej przedmiotu dostawy: 
 

1) karty gwarancyjne wystawione przez Dostawcę na okaziciela, których treść będzie zgodna z 
deklaracją Dostawcy gwarantującą okres stabilności mieszanki, min. 24 miesiące w terminie 
liczonym od daty dostawy. 

 
2) Certyfikaty potwierdzające wykonanie mieszanki zgodnie z założoną niepewnością stężenia 

(tolerancją analityczną AT podaną w tabeli 2 „.Wymagania szczegółowe dla gazów”, po polsku 

                                                 
1
 Niepotrzebne skreślić, w przypadku b dołączyć procedurę reklamacji 
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lub po angielsku wydany przez laboratorium akredytowane w oparciu o normę EN-ISO 17025. 
Laboratorium akredytowane w zakresie oznaczanego stężenia (zakresy stężeń podane w tabeli 
2 „Wymagania szczegółowe dla gazów”, posiadające akredytację w momencie wykonywania 
badania, ważny od daty dostawy gazów do Zamawiającego. 
 

3)  Karty charakterystyki dla każdej dostarczonej mieszaniny gazów. 
 
Przekazanie ww. przedmiotu zamówienia potwierdza:   
 
Dostawca Zamówienia:      W imieniu Zamawiającego:  

Podpis Odbierającego 
(pieczątka imienna lub czytelny podpis) 
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