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REFERENCJE
DLA ZAKŁADU

llsŁUGoWEGo wIELoBRAttżowreo JAaEK pIKIlŁA,
ul. Daszyńskiego 349r 44-L51 Gtiwice

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o,o,| 44-Ioo Gliwice,
ul. Rybnicka 47, potwierdza, że w miesiącach od sierpnia 2017 r. do grudnia 2ot7 r, ZIJW Jacek
Pikuła wykonał roboty w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, w
ramach Umów nr 7B3/2O17 i t84/2ot7 z dnia 18.08.2017 r., pt, ,,Budowa sieci wodociągowej i

kanalizacji sanitarnej w

w Gliwicach"
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ul.

Glebowej oraz ul.

Świętego Brata

Alberta

:

SieĆ wodociągową@I25 PE SDR11 PE10O o długości796,68 mb, sieć wodociągowa @9o pE
SDR11 PE 100 o długoŚci 736,94 mb. Na sieci zamontowano 7 kpl, hydrantów podziemnych
DN80,

Nawierzchnię z mieszanek mineralno - bitumicznych o pow, !3,25 m2.
Plantowanie i humusowanie terenów zielonych na pow. 3.774 mz,

Wartośćpowyższych prac wyniosła 438.o27,23 zł netto / 538.773,49 zł brutto,
o Sieć kanalizacji sanitarnej @2OO PVC o długoŚci 587,68 mb.
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Studnie rewizyjne @7OOO betonowe

x22kpl,

Przyłącza kanalizacji sanitarnej 0160 PVC o długości67,0 mb,
Studnie rewizyjne @425 PVC x 19 kpl.
Nawierzchnię z zużla paleniskowego o pow. 200,0 mz.

Plantowanie i humusowanie terenów zielonych o pow. 3.600 mz,
Wartośćpowyzszych prac wyniosła 558.085,05 zł netto / 686,444,61 zł brutto.

Firmę cechuje fachowoŚĆ, doŚwiadczenie, zaangazowanie i dyscyplina zatrudnionych
pracowników. Powierzone zadania wykonywane są dobrze, Poza tym firma wyposazona jest
w niezbędny sprzęt do wykonywania w/w robót. Prace przebiegały sprawnie, fachowo, rzetelnie

terminowo. Roboty zostały wykonane w

sposób nalezyty oraz

i

zgodnie

z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
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Referencje wydaje się na proŚbę strony, celem wykorzystania ich przy składaniu ofert
przetargowych,
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Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o,
Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A
30

1

Biuro Obsługi Klienta

tel,: +4B 32 338 71 7'l,
tel.: ł48 32 232 17 06
fax,:+4B 32 232 31 35
bok@pwik.9|iyylęg.p1

sekretariat

tel,:

0301 5080000000804347003
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