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PRoToKoŁ
z PRZEGLĄDU GWARANCYJNEGo

z dnia 26.08.2016 r.

Dotyczy :Projektu nr WND-RPLD. 06.01.00-00-001/1 3
,, Trakt Wie|u Ku|tur _ rozwoj potencjału turystycznego Miasta poprzez rewita|izację
zabytkowych obszarów Piotrkowa Trybuna|skiego - etap ||'' rea|izowanego zgodnie
z umową o dofinansowanie Projektu nr UDA-RPLD-06.01 .00-001/13-00 z dnia 15
lipca 2013 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Łodzkiego na |ata 2007-2013

Zadanie : Remont konserwatorsko-budowlany budynku Muzeum/ Zamku
Królewskiego w Piotrkowie Trybuna|skim, Plac Zamkowy 4. umowa nr
1254lRtMlll13 z 11.10.2013 r. wraz z aneksami: nr 112013 z dnia 05.12.20'13 r.
oraz nr 212014 z dnia 25.09.2014 r.

|. Komisja w składzie - wg |isty obecności _ Załącznik nr 1

l|. Po dokonaniu przeg|ądu technicznego WW. inwestycji, Komisja stwierdza:
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Termin usunięcia ww. wad iusterek usta|ono na dzień . 2?.:.fl.:. .2016r.
o fakcie usunięcia ww. wad i usterek Wykonawca powiadomi ZamawiĄącego na
piśmie.

Na tym protokół zakończono i podpisano na |iŚcie obecnoŚci stanowiącej Załącznik nr 1 do
niniejszego Protokołu
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ZAŁACZN|K NR 1 Do PRoToKoŁU
Z PRZEGLĄDU GWARANCYJNEGo

z dnia 26.08.2016 r.

Dotyczy .Projektu nr WND-RPLD. 00.01 .00-00-OO1/13
,, Trakt Wie|u Ku|tur _ rozwoj potencjału turystycznego Miasta poprzez rewita|izację
zabytkowych obszarow Piotrkowa Trybunalskiego - etap ll" realizowanego zgodnie
z umową o dofinansowanie Prqektu nr UDA-RPLD-06.01.oo-oo1/13-00 z dnia 15
lipca2013 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Łodzkiego na |ata 2007.2013

zadanie : Remont konserwatorsko-budowlany budynku Muzeum/ zamku
Królewskiego w Piotrkowie Trybunalskim, P|acZamkowy 4. umowa nr
1254lR|Ml|l13 z11.10.2013 r.wrazz aneksami: nr 1l201g ż dnia o5.12.2013 r.
oraz nr 2120'14 z dnia 25.09.20'14 r.

L|STA oBEcNoŚcl UczEsTNlKoW PRZEGLĄDU
L.p lmię i nazwisko Instytucja Stanowisko Podpis
1. .{ofr-O tĄ|yJil1LNuąpttl,t ĄłeMax, {łt&,r,t
2. , < )

t o,/uty.1 tad,a,v UH Wtrl t^sp&G \r@)-_
3. bLł 11Ą^"Ll,;Piluzx J"'t |l"ą,Uu., re,
4. t _ -

t1 ' 7r .Y 'Ą
,Ut c'(/bJ.'/-c>/crl u/a/ 2/tf 7rr rn. .,za.,ty'z ,:f-:,

5. l /ł
L. |,N Ą.Ąl-

.łł,'* .' (r (** u/
6. r

7.


