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REFERENCJE

Przecisiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. z siecjzibą w Giiwicach, ul. Nad Bytomką

1, zaświadcza, że Zakład lJsługowy Wielobranżowy Jacek Pikuła z siedzibą w Trachach przy

ulicy Raciborskiej 82, w miesiącach od lutego do sierpnia 2016 r. wybudował kanalizację

deszczową w ramach zadania p.t. "Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kosów - Czapli -
Jaskółcza w Gliwicach".

Zakres przedmiotowy prac obejmował budowę kanałów deszczowych w średnicach :
€ Dn 300 PP dwuścienna Pragma o długości39,0 mb,

6 Dn 250 PP dwuścienna Pragma o długości39,0 mb,

a fiż\O PVC SN 8 lita o długości 240,0 mb,
e @ż5o PVc SN 8 lita o długości 9,0 mb,

" @315 PVc SN 8 lita o długości 180,0 mb,

6 @400 PVc sN 8 lita o długości 60,0 mb,

Na wybudowanych kanałach zamontowano studnie rewizyjne Ót2O0 betonowe x 1_4 kpl.,

@0OO betonowe x 2 kpl., wpusty deszczowe Dn 500 x 15 kpl oraz wpusty Flow D400 x 16 kpl.

W ramach zadania dokonano renowacji istniejącego kanału deszczowego Dn -1000

na długości 93,0 mb oraz przebudowano istniejącą sieć gazociągową @25O PE sDR11 PE100

na długości 48,0 ffib, na której zamontowano zestaw zaworowo - upustowy oraz

zabezpieczono rurą ochronną Dn 400 na długości 27,0 mb.

l(oszt zrealizowanych robót wynióst261,.61,6,60 PLN netto /321,.788,4ż PLN brutto.

Firma wyposażona jest w profesjonalny sprzęt oraz wykwalifikowanych pracowników.

Na budowie utrzymywano należyty porządek, a podczas realizacji zamówienia przestrzegano

przepisów BHP ip.poż. Prace przebiegały sprawnie, fachowo, rzetelnie iterminowo. Roboty

zostały wyl(onane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo

ukończone,
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Organ Ęestrowy: Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000309274
Kapitał zakładowy : 21,47 5.005,00 zł
Konto: Bank Zachodni WBK S.A.
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