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ul. Daszyńskiego 349, 44-L51. Gliwice

.,r

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.,

44-700 Gliwice, potwierdza, że na przestrzeni roku 2OL8, w ramach Umowy nr O3/2OL8

z dnia 01.02.2018 r. dotyczącej wykonywania robót budowlanych w zakresie usuwania awarii sieci

wodociągowych, przyłączy wodociągowych, urządzeń wodociągowych oraz robót odtworzeniowych

nawierzchni; w ramach Umowy nr 7OlżO18 z dnia 10,04.2018 dotyczącej wykonywania remontów

sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i ciśnieniowej oraz robót odtworzeniowych nawierzchni; w ramach

Umowy nr 7t/2OI8 z dnia 30.03.2018 dotyczącej przeprowadzania remontów sieci i przyłączy

wodociągowych oraz robót odtworzeniowych nawierzchni :

L) ZUW Jacek Pikuła wykonał na rzecz PWiK Gliwice w miesiącu luty awaryjną wymianę przyłącza

wodociągowego polietylenowego PE100 sDR]-1 o średnicy Óazpr io długości 8,50 mb dla budynku

mieszkalnego w Gliwicach przy ulicy Okopowej 10,

Wartość powyższych prac wyniosla7.522,32 zł netto.

2) ZUW Jacek Pikuła wykonał na rzecz PWiK Gliwice w miesiącach maj / czerwiec awaryjną wymiana

wodociągu Dn200 Zeliwo szare na PE . Dz ż?5 o długości 13,0 ffib,

w rejonie przebudowywanej komory zasuw w Gliwicach przy ulicy Kozielskiej / Wyczółkowskiego.

Wartość powyższych prac wyniosła 4L.I37 ,46 zł netto.

3) ZUW Jocek Pikuła wykonał na rzecz PWiK Gliwice w miesiącu wrześniu awaryjną wymianę

przylącza wodociągowego w Gliwicach przy ulicy Daszyńskiego 164 o średnicy O4OPE idługości

16,40 mb.

Wartość powyższych prac wyniosla 12.I50,87 zł netto.
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4) ZUW Jacek Pikuła wYkonał na rzecz PWiK Gliwice w miesiącu październiku awaryjną wymianę
furzylączawodociągowego w Gliwicach przy ulicy Reymonta 14 o średnic y a4OPEidługości ].5,70 mb.
Wartość powyższych prac wyniosła 11.519,55 zł netto.

5) ZUW Jacek Pikuła wYkonał na rzecz PWiK Gliwice w miesiącu październiku remont odcinka
kanalizacji sanitarnej w Gliwicach przy ulicy Andersa / Styczyńskiego pomiędzy studniami K2o8 i Ks1,
kanał o średnicy 0250 pvc i długości 60,0 mb.

Wartość powyższych prac wyniosła L86.21,6,41 zł netto.

6) ZUW Jacek Pikuło wYkonał na rzecz PWiK Gliwice w miesiącach sierpień / październik remont sieci
wodociągowej o średnicY aLiloPEi długości 326,70 mb, agoPE o długośc i lg,7omb w Gliwicach przy
ulicy Begonii (odcinek od ul. Niezapominajki do ul, Begonii 15) wraz z przyłączami o63pE, @sopr,
ÓąOpr o łącznej długości84,80 mb.

Wartość powyższych prac wyniosla 369,732,98 zł netto.

Biorąc pod uwagę powyższe potwierdzamy, że zuw Jacek
w ramach umów prace na kwotę :

W ramach Umowy 03/2078 - 72.33o,2o zł netto / 88.966,].5 zł brutto.
W ramach Umowy nr 7o/2ot8 - 186.21-6,41 zł netto / 22g.o46,L8 zł brutto.

W ramach Umowy nr71,/2078-369,732,98 zł netto l454.77t,56 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 ProŚbę strony, celem wykorzystania ich przy składaniu ofert przetargowych.
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