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Zarządzcnie Nr 79 /2014
Wójta Gminy w Lipniku
z dnia 5 września 2014r

w sprawie powołania komisji odbioru koilcO\vego robót związanych z remontem dróg
gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Na podstawie art.30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
(Dz. U z 20 13r.,poz. 594 z późno zm.) zarządzam co następuje:
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Powołuje komisję odbioru kOl1cowego robót związanych z remontem dróg gminnych
w ramach usuwania skutków kłęsk żywiołowych na odcinkach dróg gminnych:

Nr 337028 T Helenówek - Maryncin na odcinku 970 mb od km O + 000 do km 0+680
oraz od km O + 710 do km l + 000,
Nr 337003 T Słabuszewice Wesołówka na odcinku 580 mb od km l + 002 do km 1+582,
Nr 337001 T Gołębiów Szlachceki - Wcsołówka na odcinku 585 mb od km 3 + 091
do km 3+676, realizowanych w ramach umowy z dnia 05.05.2014r przez Konsorcjum firm:
Lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów S. A. ul. Bialobrzeska 159,
37-110 Żołynia oraz Partncr konsorcjum: Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe S.A.
w Kraśniku ul. Kolejowa 6, 23-200 Kraśnik, w następującym składzie osobowym:

l. Rafał Smoliński - przcwodniczący
2. Kazimiera Konccka - człon ck
3. Marcin Zieliński - członek

l. Komisja dokona odbioru końcowego robót o których mowa w S 1 przy udziale
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

2. Komisja sporządzi stosowny protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia
i zalecenia poczynione podczas odbioru z wyznaczeniem terminu usunięcia
ewentualnych wad i usterek.

3. Czynności, o których mowa w ust. I komisja dokona z należytą starannością i wiedzą
techniczną, mając na względzie interes społeczny i gospodarczy Gminy Lipnik.
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Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Rozwoju Gospodarczego
Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Lipniku.

~4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


	00000001

