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Oferujemy usługi
w zakresie:

. budowy dróg i ulic
wraz z chodnikami,

. frezowanie nawierzchni
asfaltobetonowych

. budowy i konselwacji
sygnalżacji świetlnych,
z:raków i tablic
drogowych

. remontów bieŻących
dróg i ulic

. omakowania poziomego

dróg i ulic
. niwelacji
i zagospodarowania

tęrenu

. budowy kanalizacji
i przepustów

PRUIM s-A. GLlWtcE I
44-100 Gliwice, uI. Nad Bytomką 1

Nasz znak: pRuiM/Wo/{aP llv/zotl Gliwice, dnia 1,0.04.2017 r.

REFERENcjE

Przedsiębiorst\ivo Remontów Ulic i l'liostów S.A. z siedzibą v/ Gliv/icach, ul. Nad Bytomką 1,

zaświadcza, że Zgkłgd Usługawy Wielobranżowy lacek Pikuła z siedzibą w Trachach przy ulicy

Raciborskiej 82, w miesiącach od października 2015 do lipca 201_6 r. w ramach zadania p.t.

,,Wybudowanie dla Śląskiego Centrum Logistyki magazynu klasy,,A" wrazz częścią biurowo -
socjalną, infrastrul<turą techniczną idrogową oraz budowazjazdu z ulicy Portowej ibudynku
Portierni w Gliwicach przy ulicy Portowej 28" wykonał :

e Wodociąg dla celów socjalno-bytowych {@ttO PE o długości 29,o mb, O90 pE o

długości 8,0 mb, a$ PE o długości 50,0 mb),

Wodociąg dla celów technologicznych p.poż. (@zts PE o długości 75,o ffib,

@250 PE o długości 1-3,0 mb, @uO pr o długości 51,0 mb),

Połączenie z siecią wodociągową zbiornika p.poż. i pompowni,

Przebudowę węzła pomiarowego w studni wodomierzowej wraz z montażem

hydrantu nadziemnego.

Koszt zrealizowanych robót wynió sł t26.126,80 PLN netto / 155.135,96 PLN brutto.

Firma wyposażona jest w profesjonalny sprzęt oraz wykwalifikowanych pr..ornikó*.
Na budowie utrzyrnywano należyty porządek, a podczas realizacji zamówienia przestrzegano

przepisów BFlP i p.poż. Prace przebiegały sprawnie, fachowo, rzetelnie i terminowo. Roboty

zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo

ukończone.
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Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wytlział Gospodarcry Krajowego Rejestru Sądowego
NrKRS: 0000309274
Kapitał zakładowy: 21.47 5.005,00 zł
Konto: Bank Zachodni WBK S.A.
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