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Zakład lnstalacji Budow|anych

Witold Szostak, Andrzej Duda
- 100 Gliwice

ul. Konarskiego 25 B

Referencie

Niniejszym zaświadczam, Że ZakŁad lnstalacji Budow|anych Witold Szostak, Andzej Duda
SpÓłka Jawna, urykonał pmce remontowe, modemizacyjne i instalaryjne na zadaniu p.n.

,,Pzebudowa skweru Doncaster położonego między ul. \Ą/yszyńskiego, Berbeckiego oraz Wybrzeża
Wojska Polskiego przy Urzędzie Miejskim w G|iwicach' Prace zosta'ły wykonane w okresie
od 8 wzeŚnia 2009 r. do 10 listopada 2009 r. zgodnie z dokumentacją projektowąw terminie i bez
usterek. Wykonawca wykazał się odpowiednią wiedzą fachową kwa|ifikacjami i umiejętnościami

a także zasobami kadrowymi i potencjałem finansowo - gospodarczym.

Zakres wykonanych robót:

1. Roboty remontowo budow|ane za kwotę 325 995'00 zł netto, w Ęm:
- roboty rozbiórkowe _825 m2,
- nawiezchnie z kostki granitowej g/11 cm - 4U m2,
- nawiezchnie z kostkiszaĘ 5/6 cm - 83 m2 ,
- nawierzchnie z klinkieru - 149 m2,
- nawiezchnie z płyt kamiennych - 118 m2,

2' Trawnikiz rolki, zieleń i mała architeKura - 1 kp|. (386 653'90 zł netto)

3. lnsta|acja nawadniania skweru - 1 kp|. (146 808'90 zł netto)

WańośÓ umowna wykonanych robót _ 859 /t57'80 zł netto; ({ 048 538'52 zl brutto).
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