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Warszawa, dnia 1T .08.2A18 r.

LIST REFERENCYJNY

PGN|G TERMIKA SA poświadcza, Że Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
,,WODBUD'' S.A. z siedzibą w Wyszkowie przy ul. 3 Maja 53 zrealizowało dla PGNiG
TERMIKA SA ul Modlinska 15, 03-216 Warszawa prace modernizacyjne na obiektach i

instalacjach wodnych na podstawie zawartej umowy nr lSDFZZSTT pn.: ,,Wykonanie
modernizaĄi sieci wody ppoz w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie''.
Wykonawca zrealizował prace kompleksowo We wszystkich branzach, obejmujące
swoim zakresem:

1' Przebudowę i rozbudowę zakładowej sieci wody ppoz na terenie Ec Siekierki.
Budowę i przebudowę przyłączy wody ppoz oraz przyłączy wody gospoda rczej
wraz z wymianą hydrantow i armaturą odcinającą

a' Siec wykonano W znacznej częsci w technologii bezwykopowej z rur
polietylenowych o Średnicy od Dn125 do Dn28o PN16 SDR 11 łączonych
poprzez zgrzewanie doczołowe i mufy elektrooporowe,

b. Rurociągi systemu PE100 zostały ułozone W gruncie araz częsciowo w
budynka ch z rur stalowych,

c. Podziemne zasuwy kołnierzowe zamontowano W komorach lub W
obudowie teleskopowej,

d. Zabudowano hydranty ppoz. DN'100,
e' Przejscia pod torami kolejowymi wykonano W rurach osłonowych,

2' Przebudowę i modernizację budynku pompowni wody ppoz orazzelbetowego
zbiornika V=1000 m3 wody ppoz w zakresie.

a. Wykonanie remontu i ocieplenia elewacji i dachow zbiornika i pompowni,
uszczelnienie zbiornika od wewn ątrz,

b. Wymiana armatury odcinającej,
c. Wykonanie nowych posadzeki instalacji odgromowych, wymiana ślusarki

okiennej i drzwiowej,
d. Wykonanie zabezpieczen ppoz., montaz instalacji elektrycznych, AKpiA,

wentylacyjnych.
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Dostawę i montaz nowych zestawow pomp pozarowych' wraz z kompletnym
układem automatyki sterującej i zasilaniem oraz monitorowaniem stanu pomp,

Dostawę i montaz kompletnego zestawu Agregatu prądotworczego z silnikiem
diesla HE_P1000P'l, armaturą technologiczną oraz sterowaniem w zabudowie
kontenerowej jako rezerwowe zrodło zasilania,

obsługę geodezyjną całości prac wraz z wykonaniem dokumentacji
powykonawczej,

Załatwianie W imieniu Zamawiającego wszystkich formalnosci związanych z
realłzac)ą robot, w tym decyzji pozwolenia na budowę,

odbudowę nawierzchni drog betonowych zbrojonych i asfaltowych wraz z
podbudową. Wykonanie pozostałych prac towarzyszących i wykonczeniowych
związanych z modernizaqą układu wody ppoz w Elektrociepłowni Siekierki'

Wartosc wykonanych prac wyniosła ok. B 590 00o zł (netto)'

Prace zrealizowane Zostały w okresie od 05-04-2a16 r' do 28_1 2-2017 r. na terenie
czynnego zakładu przemysłoweg o araz wewnątrz budynkow technicznych i socjalno-
biurowych zgodnie zzakresem iwymaganiami zapisanymi w umowie.
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