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o,wAMAco' Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie,
8 było wykonawcą inwestycji pn.: ,rZaprojektowanie i wykonanie

Pľodukcyjno_Handlowe
ul. olszewskiego

ľobót budowlanych objętych KontraktemIl3,,Ptzebudowa oŚ Hajaĺw _zarząďzanie
eneľgĺą'''wchodzącym w zakres Projektu pn.:
i modeľnizacja systemu
''Rozbudowa
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1.

Projektowanie:

1.1 Wykonanie projektu wstępnego okľeślającegopodstawowe dane pľoponowanego

l.2
1

.

układu technolo gic znęgo .

Wykonanie pľojektu budowlanego wtaz

z

uzyskaniem prawomocnej đecyzjio

Pozwoleniu na budowę.
proj ektu wykonawc zego đlarealizacjí inwestycj i.

3 Wykonanie

2.

Roboty budowlane:
2.1 Budowa instalacji uzdatĺianiabiogazu, w tym:
fundamenty pod instalacje technologiczne otazpodpory pod rurociągi biogazu,
budowa instalacji odsiarczania biogazu o wydajności 800 Nm3łt,w opaľciu o metodę
biologiczną
budowa instalacji osuszania biogazu,
- budowa instalacji usuwania zbiogazu siloksanów na ľuľociągu biogazu za instalacją

-

-
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osuszaczabiogazu w oparciu o metodę Íiltľacji przez złoŻe węgla aktyrłmego,
budowa wszystkich niezbędnych rurociągőw wraz z armatllrą, kabli oľaz podpóľ do
obsfugi instalacji,
_ budowa nowej dľogi dojazdowej do nowych instalacji oraz placu manewľowego z
kostki brukowej (powieľzchnia utwaľdzo na 27 O mŻ).
2.2 Wyniana sześciu linii kablowych HAKnFtA 3 x 120 mrrł rozdzielni R6kv
zasiIających pompy w przepompowni głównej.
Modemizacja oświetleniawewnętľznego następujących obiektów oczyszcza|ní
ścieków:
warsztatu mechanicznego obľóbki precyzyjnej;
pompowlli osáłlu powľotnego;
- magazyÍIll głównego.
2.4 Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kW na dachu stacji dmuchaw.

-

,

2.3
-

3.

Uzyskanie Pozwolenia na użytkowanie.

Waľtośóprzedmiotu umowy

5 384 940'00 zł bľutto

- w tym pľojektowanie:

304 425,00 zł brutto

roboty budowlane:

5 080 515,00 zł brutto

okres realizacji pľzedmiotu umowy

-

od24.0l.2020 ľ. do 15.01.2021r.

Roboty ľealizowane były na czynnym obiekcię.
P.P.H. wAMACo wykonało ww. pľace zgodnie z obowíązującymi pľzepisami, znaleŻfią
staľannością,zgođníe
z najnowszym stanem wiedzy w tej dziedziníe.

Roboty zostały wykonane zgodnie zzasadaĺni sztuki budowlanej i pľawidłowo ukończone.

