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Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe ,,WoDBUD' s.A. z siedzibą w Wyszkowie
(07-200), ul. 3 Maja 53;

(Wykonawca - pełna nazwa podmiotu wraz z s|edzibą)

wykon# zadanie inwestycyjne pn:

,,Roboty budowlano montazowe związane z przebudową sieci wodociągowej wraz
z odtworzeniem nawiezchni w ul. Targowej w Warszawie:
ETAP l: Przebudowa magistrali wodociągowej z DN 400 mm na DN 300 mm L = 596,50 m
w /pasie drogi wojewodzkiej nr 637l ul. Targowej na odc. ul. Kłopotowskiego - ul. Zieleniecka
(etap l) oraz przewodow wodociągowych DN 150 mm L=401,5 m (strona wschodnia) na odc.
ul. Ząbkowska - ul. Kijowska, DN 150 mm L=392,5 m (strona zachodnia) na odc. ul. okzei _
ul. Marcinkowskiego wlaz z przebudową pzyłączy wodociągowych na terenie Dzielnicy
Praga P łnoc i Praga Południe w Warszawie.
ETAP ll: odtwozenie nawierzchni po robotach budowlanych związanych z przebudową sieci
wodociągowej W /pasie drogi wojew dzkiej nr 637l ul. Targowej na odc.
od ul. Kłopotowskiego do ul. Zielenieckiej na terenie Dzielnicy Praga P łnoc i Praga Południe
w warszawie' 

(nazwa zadania)

zgodnie z umową nr Z2S|USIPWPRO-DIRIB|1  z dnia 11.03.2014 r., Aneksem nr 1 z dnia
22.08.2014 r. orazAneks nr 2 z dnia 12.12.2014 r.,

(data i numer umowy/zam wienia/zlecenia)

w okresie od 20 marca 2014 r. do dnia 08 grudnia 2014 r. w Warszawie.
(data i miejsce wykonania)

WartośÓ netto : 2922 934,21 PLN
Wartoś brutto: 3 595 209,08 PLN

(wartość netto i brutto zam wienia)

Dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociąg w i Kanalizacji w m. st. Warszawie Sp łka
Akcyjna.

Wykonawca zrealizował roboty
dokumentacją.

budowlane naleŻycie, terminowo, zgodnie z zatwierdzoną

(usługa, dostawa, roboty budowlane)
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kapital zakładowy SpÓłki: 2 662 555 600,00 zł (wpiacony w całości)
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