HYDRO - BUD RUMIA

MICHAŁ SOKOŁOWSKI
84-230 RUMIA UL. KOŚCIUSZKI 30

Rumia, 21.02.2018 r.

REFERENCJE

Hydro Bud Rumia Michał Sokołowski z siedzibą przy ul. Kościuszki 30,
84-230 Rumia, jako generalny wykonawca systemu odwodnienia wykopu budowlanego,
zaświadcza, że Pan mgr inż. Dariusz Mazur w okresie od kwietnia 2017 r. do września
2017 r. pełnił na nasze zlecenie funkcję dozoru geologicznego nad wykonaniem

odwodnienia i monitoringu wykopu budowlanego dla inwestycji pn.:

„Budowa 'Bastion Wałowa' Zespołu Zabudowy Mieszkaniowo-Usługowej

z Garażami Podziemnymi (budynki nr 1 i nr 3) w Gdańsku przy ul. Wałowej".

Zakres prac terenowych i badawczych obejmował wykonanie studni

odwodnieniowych i otworów obserwacyjnych (piezometrów):
•9 otworów wiertniczych studziennych do głębokości 10,0 m, w którym

zabudowano kolumnę filtrową o średnicy 160 mm;
•5 otworów wiertniczych obserwacyjnych (piezometrów) do głębokości 7,0 - 9,5 m,
w których zabudowano kolumny filtrowe o średnicy 140 mm.

Pan mgr inż. Dariusz Mazur rzetelnie i sumiennie kontrolował przebieg procesu

obniżenia zwierciadła wód podziemnych (monitoring wód) oraz jakość wykonywanych
prac wiertniczych. Ponadto wykazał się dużym doświadczeniem inżynierskim i spełnił
nasze oczekiwania w zakresie obowiązków należących do dozoru geologicznego.
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HYDRO - BUD ODWODNIENIA

MIROSŁAW SOKOŁOWSKI
84-230 RUMIA UL. KOŚCIUSZKI 30

Rumia, 23.02.2018 r.

REFERENCJE

Hydro-Bud Odwodnienia Mirosław Sokołowski z siedzibą przy ul. Kościuszki
30, 84-230 Rumia, jako generalny wykonawca systemu odwodnienia wykopu
budowlanego, zaświadcza, że Pan mgr inż. Dariusz Mazur w okresie od lipca 2015 r.
do grudnia 2015 r. pełnił na nasze zlecenie funkcję dozoru geologicznego nad
wykonaniem odwodnienia i monitoringu wykopu budowlanego dla inwestycji pn.:

„Budowa budynku Komisariatu Policji Gdańsk-Śródmieście. Budowa nowej
siedziby wraz z opracowaniem projektu wykonawczego"

Zakres prac terenowych i badawczych obejmował wykonanie studni
odwodnieniowych i otworów obserwacyjnych (piezometrów):
•8 otworów wiertniczych studziennych do głębokości 8,0 - 8,5 m, w którym

zabudowano kolumnę filtrową o średnicy DN125;
•6 otworów wiertniczych obserwacyjnych (piezometrów) do głębokości 6,0 - 9,85

m, w których zabudowano kolumny filtrowe o średnicy DN100.

Pan mgr inż. Dariusz Mazur skutecznie i rzetelnie kontrolował przebieg procesu
obniżenia zwierciadła wód podziemnych (monitoring wód) oraz jakość wykonywanych
prac wiertniczych. Ponadto wykazał się dużym doświadczeniem inżynierskim i spełnił
nasze oczekiwania w zakresie obowiązków należących do dozoru geologicznego.
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