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REFERENCJE

Zakład Instalacji Buowlanyclr Sp. Jawna Wilold Szostak i Andrzej Ducla z siedzibq
w Gliwicachprzy ul' Zimnej Wody 11 u'spółpracował z firmą Kajima Europe oesign & Construction
Sp' z o.o' oddział w Polsco w 2008 roku, przy realizacji inwestycji rozbudowa fabryki GM opel
w Gliwicach przy ul. Adam Opla 1.

Zakr es prac Podw1'konawcy o bejmował:
L Roboty drogowe :

o wartości 2.4 mln zlt

o wal.tości 0.9 mln zł

systemenr nawadniania terenu o wartości 0.3 niln zł
f . Roboty instalacyjne :

} Wykonanie kanalizacji deszczowej o 800 dfugości 230 mb o wartości l mln zł
3. Roboty żelbetowe :

F Wykonanie fundamentów hali spawalni. ścian oporowyclr oraz ław fundamentowych
w ilości l 250nr] o wartości 0.9 mln zł

Powyzsze roboty zostaty wykonane zgodnie z dokumentacją techni czną otaz sztuką
budowlaną' Firma charakteryzuje się rzetelnością precyzją i 1órminowoścĘ wykonania
powierzonych prac. o czym świadczy fakt odebrania ich bezusterkow1m protokołem odbioru.
Rekomendowana frma wykonuje roboty stosując nowoczesne tecbnologie i sprzęt. co w duzej
nrierze podnosi standard oraz trwatość wykonanyclr elementów. W czasie wykonywania robót, na
terenie placu budowy firma utrzymywała ład i porządek oraz w petni przestrzegała przepisy BHP.

Pracownicy zatrudnieni do wykonyr,vania robót posiadają wymaganą *'i.d'ę i umiejętności.
Szczegó|ne kwalifikacje. zdysc1plinowanie. solidność p.u.o*'''ikó* oń' wysokie kompetencje i
dyspozycyjność kierownictwa firmy w pehri zapewniało kontrolę i nadzór nad prowadzonyrni
pracamr.

Ponadto pragniemy podkreślić. Że przedstawiciele Przedsiębiorstwa Są rł.pehri kompetentni
w.podejrnowaniu decyzji dotyczących anian i ewentualnych robót dodatkowycir.

W związku z powyzsz}m, niniejszyrn pismem pragnierny zarekomendować firmę Zakład.
Instalacji Buowlanych Sp. Jawna Witold Szostak i Andrzej Duda jako w pehri zasfugu;ącą na
polecenie innyn podmiotom.
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