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REFERENCJE

Firma Zakład lnsta|acji Budowlanych Witold Szostak i Andzej Duda , Gliwice , u|. ZimnejWody
11 wykonała na nasz zlecenie następujące roboty pzy rozbudowie fabryki OPEL w Gliwicach :

L,P, obiekt rodzai robót jedn. iIość
1 hala G60/70 robotv ziemne m3 1925

podbudowa pod posadzkę m2 1938
kanalizacia 160-315mm mb 179

2 hala G60 robotv ziemne m3 1651.9
podbudowa ood oosadzke i pod drooe m2 1750

kanalizacia 200-800mm mb 234,1
? hala G12+G63 robotv ziemne m3 1142.5

podbudowa pod posadzke m2 701,4
kanalizacia 200-315mm mb 103

4 droga OMEGA robotv ziemne m3 1 363
podbudowa pod drogę m2 1592
kanalizacia 200-315mm mb 103

5 parking G120 robotv ziemne z makroniwelacia m3 32 886
oodbudowa ood oarkino m2 10775

kanalizacia 250-500mm z separatorem mb 305
o parking G1 robotv ziemne m3 21 460

oodbudowa ood oarkino m2 16 200
kanalizacia 250-500mm z seoaratorem mb 718

-7
, hala G20/30 robotv ziemne m3 4271

podbudowa pod posadzke m2 3700
kanalizacia 200-315mm mb 308

razem
robotv ziemne 64 699 m3

odbudowy 36 656 m2
kanalizacie 1 950 mb
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Dodatkowo Z|B Szostak ! Duda Wykonał na terenie fabryki nawiezchnie z kostki brukowej ,
opaski żwirowe, IoWY odwadniające ' roboty że|betowe a także trawniki w ilości 8708 m2 '

Roboty wykonano w okresie od listopada 2004 do lipca 2005 . Wańość robót wyniosła 4946152
zł netto + należny podatek VAT .

Prace zostały wykonane w usta|onym terminie i bez zastzeżeń co do jakości ' Należy podkreś|ić
bardzo dobrą organizację pracy. roboty były prowadzone na czynnym obiekcie ( fabryka OPLA ) .

ZlB Szostak i Duda dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym, spzętowym (spzęt
najnowszej generacji ) i finansowym co daje jej moż|iwość rea|izacji sporych zadań w krótkim czasie z
odpowiednią jakością.

Jesteśmy bardzo zadowo|eni ze współpracy zfirmąZ|B Szostak i Duda i po|ecamy ją bez
zastzeżeń innym inwestorom .
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