Ffirk

PRzEDslĘBloRsTWo WoDoclĄGowo - KANALIZACYJ Nl
,TLEGIONOWO" Sp. z o.o.

05-1-20 Legionowo, ul. Tadeusza Kościuszki16A, te|: {22} 774 Lo 62, tel/tax (22| 774 24
e-mail : pwklegionowo@ pwklegionowo.com

Legionowo dn.

19.0

7

.2017r.

WODBUD S.A.
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe
ul. 3-go Maja 53
O7-zOAWyszk w

REFEREI{CJE
Przedsiębiorstwo \ilodociągowo _ Kanalizacyjne

ool.,egionowooo

Sp.

o.o. poŚwiadcza, Że

"
Przedsiębiorsfwo Produkcyjno Handlowe ,rwoDBUI)'' S.A., 07-20a Wyszk w,
ul. 3 Maja 53 w wyniku wygranego przetargu zostało wykonawcązadania p.n.:
ooRemont układu przewod w tłocznych zlol<alizowanych na terenie przepompowni ściekw
P_l
prTy ul. Leśnej 1 w Legionowieoo
''CENTRALNA''
okres realizacji: od 27 października 20L4r. do 27 maja 20l5r.
Wartośćkontraktu:
1. Bez podatku VAT: 1.420.664080 PLN
2. Z podatkiem VAT . 1.7 47 .417,70 PLN
Zakres wvkonanych rob t:
l-. Branżatechnologiczna.
- montaż Zasuw nozowych DN 800 mm z napędem elektrycznym - 2 szt.
- montaż zasuw nozowych DN 600 mm z napędem elektrycznym - 6 szt.
- montaz zasuw nozowych DN 400 mm z napędem elektryęZnym _ 2 szt.
- morfiaż zasuw nozowych DN 350 mm z napędem elektrycznym _ 2 szt.
- montaż zasuw nozowych DNT 150 mm - 3 szt.
Ż. BranŻa elektryczna i AI(PiA
- prace elektryczne i AKPiA. związanie z zasllaniem i sterowaniem nowowbudowanych zasuw
i przepływomierzy DN 600 mm
- montaż przepĘwomierzy elektromagnetycznych _ 2 szt.
- montaż przetwornikow ciśnienia _ 2 szt.
J. Branża budowlana.
- budowa dwoch komÓr Zasuw o wymiarach 3,80 x 4,3O m, oraz 3,30 x 4,9a m
- remont trzech komÓr Zasuw i trzech kom r pomiaro}Yych
- wykonanie plac w z na-wierzchnią z kostki brukowej - 447 mŻ

Powyzsze roboty

zostĄ

wykonane

w

sposÓb należyty. zgodnie

z

zasadami sztuki

budowlanej i prawidłowo ukoriczone.
z pełną odpowiedzialnoŚcią mozemy polecić firmę woDBUD S'A. jako rzetelnego i
solidnego Wykonawcę' gw ar antuj ącego wysoki poziom realizowanych robot.

Sąd Rejonowy dla m.st. WarszawY W Warszawie XlV Wydział Gospodarczy nr KRS 0000086tr8
Wartość kapitału zakładowego Sp łki 98 150 000,00 zł.
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