Lublin, dnia 08.0I.2020

r.

LIST REFERENCYJNY
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana KarđynaŁaWyszyńskiego
Samodzielny Publiczny ZakJad opieki Zdrowotnej z siedzibą w Lublinie przy Al.
KľaŚnickiej 100, 20-718 Lublin, zaśwíadcza,Że Przedsiębioľstwo ProdukcyjnoHandlowe,,WAMACO'' Sp. zo.o. z siedzibąwLublinie 20-471, ul.olszewskiego8,
było wykonawcą przebudowy pomieszczeń ośrodka Ręhabilitacji Leczniczej blok ,,F''
wraz z instalacjami wewnętrznymi wod-kan., C.o., wentylacją mechaniczną i
klimatyzacją instalacją elektrycznąi tęletęchniczną' SSP i DSo Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. Stęfana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego
Zakładu opieki Zdrowotnej w Lublinie.
Roboty wykonywane byĘ na obiekcie czynnym.
Termin rcalizacji robót: od 30.ĺ.0.20I'8 r. do 30.09.2019 ľ.
Roboty zakoÍrczono: 30.09.2019 ľ.
Jakośćwykonanych robót dobra
Waľtośćwykonanych robót wynosiła - 8 718 857'08 zł bľutto.

Zakres rzeczow ľobót obejmował:
a) Roboty branĘ budowlanejo w tym:
roboty rozbiórkowe i muľowe,

ľoboty budowlane wykończeniowe _ tynki (4 400 mŻ), gładzie, malatury i ol<ładziny
ścianpĘtkami (7l8 m2), wykładziny podłogowe PCV (953 m2), posadzki z pĘtek
gresowych (142 m2),

remont nięcki basenowej

o

wymiarach 12

m x 7,5 m Z ułożenięmpbrtęk

ceramicznych basenowych (234 mz),
sufity podwieszane systemowe wypełniane pĄrtami z wełny mineralnej (843 m2),
stolarka dľzwiowa dľęwniana i aluminiowa' w tymppoŻ.,

b) Roboty branĘ sanitaľnej, w Ęm:
instalacj a wentylacj

i

mechanicznej i klimaty zacji,

instal acj a centralneg o o gr zew ania,
instal acj e w o dno - ka nalizacy jne,

technologia wody basenowej,

c) RoboĘ branĘ elektľycznej
wewnętrznę linie zasilające,

i teletechnicznejo w tym:

montaŻ r ozdzieInic elektry czny ch,

montaż instalacj i elektrycznych,
instalacje uziemiające _ otokowe,

instalacje odgľomowe,
instalacj e wyrównawcze,

montaŻ instalacji iurządzeí sieci logicznej,
instalacj a sygnalizacj

i poŻaru,

montaŻ instalacji dŹwiękowego systemu ostrzegania _

DSo,

instalacj a pr zy zy-w ow a.

Dane chaľakterysĘczne pľzebudowywanego obiektu:
Wysokośó budynku: 14,35 m (średniowysoki);
Powierzchnia zabudowy: 698 m2;
Powierzchnia wewnętrzna objętaopľacowaniem: 2 046 m2;
Kubatura objęta opľacowaniem: 24 373,7 m3;
Liczba kondygnacj i (podzie mnel nadziemne) : 4 (l I 3).

Roboty zostaĘ wykonane zgodnie

z

zasadami sztuki budowlanej

ukończone.
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