KoŃCowY PRoToKÓł, ountoRu

Szczecin 29"07.2016r,

do umowy nr 39lż016 z dnia 16 maja

żal6r,
dotyczącej wykonania ekspertyzy ornitologicznej t eksperĘzy etrtomologicznej na
potrzeby wycinki drzew i krzewów, dla zadania pn,: ,,Usunięcie 991 sztuk drzew i 0,99 ha
krzewów utrudniających spływ wód powodziowych, śryzui kry lodowej,
na terenie gminy Słubice - rzeka Odra w km 585,5- 595,2".
Zamawiający:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 13,Ą- 70-030 Szczecin

Wykonawca:

orProHabitaf ] Pracownia ekspertyz środowiskolyych i przyrodni czych
os. Mozart a 23 l 13, 3 1 -232 Kraków

KOMISJA \il SKŁADZIE:
I. Grażyna Barńska - p.0. Kierownik Wydziafu Utrzymania Wód;
2.Lęszęk Chojnacki - Specjalista w WydzialeUtrrymania Wód

przy udziale:
1. Rafał Bodzioch -'lVykonawca;

2.....

Przyjmuje bez zastrzeżń przedmiot zamówienia, przekazany w dniu 25.07.2al6r., w skład
którego wchodzi:
1. Ekspertyza ornitologiczna Ia potrzeby wycinki drzew i krzewów, dla zadańa pn;
,,Usunięcie 991 szfuk órzęw i a,99 ha krzewów utrudniających spływ wód powodziowych,
sryzrl i kry lodowej, na terenie gminy Słubice - rzeka Odra w km 585,5- 595,2" w ilości3 ęgr. w formie papierowej + 7 egz. w wersji elektronicznej na nośnikuDVD/CD
2. Ekspertyza entomologiczna na potrzeby wycinki drzew i krzewów, dla zadanta pn;
,,Usunięcie 991 sztuk dtzęw i 0,99 ha krzewów utrudniających spływ wód powodziowych,
śryżui kry lodowej, na terenie gminy Słubicę - ruęka Odra w km 585,5- 595,2".
w ilości3 egz. w formie papierowej + I egz. w wersji elektronicznej na nośnikuDVDICD
3. Dokumentacja fotograficznaw formie elektronicznej na nośnikuDVDICD - 1. egz.
4. Krzew, na którym zlokalizawano gniazdo, zgodnie z umową, zostń ozftaczony w terenie
poprzęz pomalowanie jego fragmentów seledynową fańą.
D ata ptzeprowadzenia odbioru 29.07 .ż016t.

Wartośćprac ustalona w umowie: 6925,64 zł brutto (słownie: sześćtysięcy dziewięćset
dwadzieścia pięć i 641 100 złotych)
Termin wykonania dokumentacji - 50 dni od podpisania umowy tj. do dnia 05.07.2016r.
Niniejszy końcowy protokół odbioru jest podstawą do wystawienia faktury.
Protokół spisano w 4 jednobrzmiących egzemplarzach ttzy dla Zarnawiającego i jeden dla
Wykonawcy.
Na ł:rn protokół zakończono i podpisano.
Wvkonawca:

, ..,t§ uM

2.

Rafał Bodzioch
' -PRo}|AB,TAT-os, W. A. Mozarta 23 lok, 13
31-232 KR^Ków
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