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Przedsiębiorstwo WodociągÓw i Kanalizacji Spółka z o.o,| ul. Rybnicka 47,
44-IOO Gliwice, polwierdza, ze na przestrzeni roku 2Ot7, w ramach umowy nr 2I/2oL7 z dnia
25,0L,2Ot7 r. dotyczącej wykonywania robót budowlanych w zakresie usuwania awarii oraz
wYkonywania remontów sieci wodociągowych;'przyłączy wodociągowych, urządzeń wodociągowych
oraz robót odtworzeniowych nawierzchni
:

7) ZUW Jacek Pi*uiŃ,vńnał

na

rzecz PW|K Sp.

z o, o, w

Gliwicach w miesiącach marzec /

kwiecień

awaryjną wymianę przyłącza wodociągowego polietylenowego PE100 SDR11
o średnicy@63 PE i o długości7t2,7O mb dla budynku mieszkalnego w Gliwicach przy ulicy
Wspólnej 5.
Wartośćpowyzszych prac wyniosła 67,328,55 zł netto.
2) ZUW Jacek Pikuła wykonał na rzecz PWiK Sp. z o, o, w Gliwicach w miesiącach kwiecień / lipiec
wymianę sieci wodociągowej w ulicy Dworcowej w Gliwicach na odcinku od ul. Nasyp do ulicy
Barlickiego @t6O PE o długoŚci 103,35

mb,

@7IO PE o długości4,50 mb, @go pE o długości1,85

mb,

o

@63

PE

długości5,15 mb. w ramach zadania dokonano rozbiórki
i odtworzenia nawierzchni mineralno - asfaltowych na powierzchni 332 mz o łącznej gruboŚci 23
długości9,75 mb,

a O PE o

cm podbudowy, warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej.
WartoŚć powyzszych prac wyniosła 224.360,65 zł netto.

3) ZUW ]acek Pikuła rruykonał na rzecz PWiK Sp.

zo,

o, w Gliwicach w miesiącu,sie_rpniu wymianę

przyłącza wodociągowego w Gliwicach przy ulicy Czeremchowej 11 o średnicy @ąopt idługości
7,B0 mb.
Wartośćpowyzszych prac wyniosła 5.722,44 zł netto.
4) ZUW Jacek Pikuła wykonał na rzecz PW|K Sp. z o. o, w Gliwicach w miesiącu sierpniu awaryjną
wymianę przyłącza wodociągowego w Gliwicach przy ulicy Szybowej 4t, 43 o średnicy a4oPE i
długości18,0 mb.
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Wartośćpowyzszych prac wyniosła t4,397,09 zł netto.
5) ZUW Jacek Pikuła wykonał na rzecz PWiK Sp. z o. o, w Gliwicach w miesiącu sierpniu

awaryjną

wymianę sieci wodgciągowej Dn 150 od ulicy Chorzowskiej w ul. Akacjową poprzez zabudowę
trójnika
i zasuwy Dn 150 w Gliwicach przy ulicy Chorzowskiej / Akacjowej (O160PE na długości18,0 mb).

WańoŚĆ powyższych prac wyniosła 44,984,07 zł netto.

6) ZUW Jacek Pikuła wykonał na PW|K Sp. z o. o. w Gliwicach w roku 2Ot7 w miesiącach listopad /

grudzień awaryjną wymianę sieci wodoclĘgowej o Średnicy QILOPE i długości185,0 mb w
Gliwicach przy ulicy Gomułki 2-16
Waftośćpowyższych prac wyniosła 197.596,71 zł netto.

Biorąc pod uwagę powyższe potwierdzamy, że ZUW ]acek Pikuła wykonał w ramach w/w umowy
prace na łączną sumę 553.789,51 zł netto / 681.161,10 zł brutto.

Pragniemy nadmieniĆ,

i

że firmę

ZUW Jacek Pikuła cechuje fachowość,doświadczenie,

dyscyplina zatrudnionych pracowników. Powierzone zadania wykonywane były
dobrze, a podczas prowadzonych prac firma wyposażona była w niezbędny sprzęt do wykonywania

zaangażowanie

w/w robót, w tym również do wykonywania robót metodą bezwykopową.

Referencje wydaje

się na

proŚbę strony, celem wykorzystania

ich przy składaniu

ofert

przetargowych.
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