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TRACHY, uI. Raciborska 82,44-L53 Sośnicowice

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka zo. o.,44-L0o Gliwice, ul. Rybnicka 47, potwierdza,
że na przestrzeni roku 20t6, w ramach jednej umowy

:

t) ZUW Jacek Pikuła wYkonał w miesiącach od lutego do maja roboty w zakresie remontu sieci wodociągowej
wraz z przyłączami:

o

Gliwice ul. Gomułki od SDKiPL do nr 16 wraz z przyłączami i odtworzeniem nawierzchni; żEL
Qtso
o długoŚci t67 mb, PE QgO o długoŚci 94 mb, 6 kpl. przyłączy PE Q63 o łącznej długości46 mb,
odtworzenie nawierzchni z kostki chodnikowej Behaton gr. 8 cm na pow. L54,25 m2, odtworzenie
nawierzchni z kostki chodnikowej Behaton gr. 6 cm na pow. t6t,47 m2, odtworzenie nawierzchni
asfaltowej na pow. 16,0 m2, ułożenie obrzeży na długości235 mb.

Wartośćpowyższych prac wyniosła 285.883,10 zł netto.
2)

ZUW Jacek Pikuła wykonał w roku 2016 w miesiącach od marca do października roboty w zakresie remontu

sieci wodociągowej:

o

Gliwice ul. Kosów

;

ZEL Pam Natural O3OO o długości270 mb; pE SDR11 pE100 0110 o długości298 mb,

11 kPl. przyłączy PE Q40 o łącznej długości15 mb, frezowanie i wymiana nawierzchni asfaltowej na pow.

319,81 m2, odtworzenie nawierzchni z kostki chodnikowej Behaton gr. 8 cm na pow. 22!,70 m2,
odtworzenie pĘtek chodnikowych 30 cm x 30 cm na pow. 166,20 m2 i krawężników na długości140 mb.
Wartośćpowyższych prac wyniosła !.043.243,04 zł netto.
3| ZUW Jacek Pikuła wykonał w grudniu 2Ot6 r. roboty

w zakresie remontu sieci wodociągowej wraz

z

przepięciami przyłączy:

o

Gliwice ul. Fizyków, PE SDR11 PELOO 1LLO o długości61 mb, 6 kpl. przyłąc zy PE Q

O

o łącznej długości

6 mb.

Wartośćpowyższych prac wyniosła 55.990,51 zł netto.
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4) ZUW Jacek

Pikuła wykonał na rzecz PWiK Gliwice w roku 2016 w miesiącu lutym awaryjny remont 1 przyłącza

wodociągowego PE SDR11 PE700 063 o długościt2,30 mb dla budynku mieszkalnego w Gliwicach przy ulicy
Rydygiera 6

-

8.

Wartośćpowyższych prac wyniosła t5.4O9,20 zł netto.
5) ZUW Jacek

Pikula wykonał w roku 2016 roboty w zakresie remontu przyłączy kanalizacji

:

o

Gliwice, ul. Uszczyka 3 (montaż pĘty iwłazu odciążającego na studni kanalizacyjnej)

o

Gliwice, ul. Cyraneczki 2 - 4

o

Gliwice, ul, Kosów 4 (kanalizacja sanitarna PVC0200 o długości6,40 mb, pvc 0160 o długości18,70 mb

-

6 (kanalizacja sanitarna Q2O0 PVC o długości17,0 mb)

studnia rewizyjna Qtooo betonowa x 1 kpl., studnia rewizyjna bązs pvcx 1 kpl.)

o
o
o

Gliwice, ul. Pocztowa 72 (naprawa studzienki kanalizacyjnej)
Gliwice, ul. Jana ŚIiwti gs (przebudowa przykanalika).

Gliwice, ul. Nad Torami (remont odcinka kanalizacji sanitarnej @250, odtworzenie nawierzchni
asfaltowej na pow. 16,0 m2)

o

Gliwice ul. Niepaszycka dz. nr 3L7,3t8 (remont uszkodzonej niecki spadowej wylotu kanalizacji
deszczowej)

o
o

Gliwice ul. Perkoza 10 (naprawa punktowa kanalizacji sanitarnej Dn200 od studni k622w kierunku k624)
Pyskowice, ul. Strzelców Bytomskich 5 (przepięcie kanalizacji sanitarnej)

Wartośćpowyższych prac wyniosła 2!3.480,45 zł netto,

Biorąc pod uwagę powyższe potwierdzamy, że ZUW Jacek Pikuło wykonał w roku 2016 w ramach jednej
umowy prace na łączną sumę 1.614.006,30 zł netto

l

t.985.227,75 zł brutto.

Firmę cechuje fachowość,doświadczenie, zaangażowanie i dyscyplina zatrudnionych pracowników.
Powierzone zadania wykonywane są dobrze. Poza tym firma wyposażona jest

w

niezbędny sprzęt do

wykonywania w/w robót, w tym również do wykonywania robót metodą bezwykopową,
Referencje wydaje się na prośbęstrony, celem wykorzystania ich przy składaniu ofert przetargowych.
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