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LIST REFERENCYJNY
Samodzielny Publiczny Szpĺtal Kliniczny Nľ 4 w Lublinĺe z siedzibą w Lublinie Ż0-954,
ul. Jaczewskiego 8 zaświadcza, że Przedsiębioľstwo Pľodukcyjno-Handlowe,'WAMACO'' Sp. z o.o' z
siedzibą w Lublinie Ż0-47I, ul. olszewskiego 8, było wykonawcą inwestycji pn.: ,,Budowa kotłowni

paľowej rvysokopľężnej dla potľzeb Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nľ 4 w

Lublinie" przy ul. Jaczewskiego I w Lublinie.
Teľmin realizacjizadania- odŻl'.|I.201-7 r. do 31.01.2019 r.
Waľtośórobót wynosiła - 6.878.315,37 zł bľutto.

Zakres Ízeczowy ľobót obejmował:
a) RoboĘ bľanĘ budowlanejo w Ęm:
fundamenty żelbetowe wylewane posadowione pośľednioza pomooą studni,

wzmocnienie gruntu mikropalami typu TYTAN,
roboty konstrukcyj no-budowlane,
ľoboty budowlane wykończeniowe,

wykonanie ciągów pieszo-jezdnych z kostki bľukowej w ilości 878 mŻ,
docieplenie elewacji metodą lekką-mokrą w ilości556 mŻ,
stolarka otworowa aluminiowa ołącznej powierzchni 44,7 m2,

b) RoboĘ bľanĘ sanitaľnej, w Ęm:

technologia kotłowni paľowej o mocy cieplnej 7,842
instalacją gazową'

Mw i

wydajności pury lŻtlh wľaz z

instalacj a w izualizacji pľacy kotłowni,

wymiennikownia woda-woda dla potľzeb budynku PET o mocy 246kW (Q".o.+Q"','+Q".*.u.;
instalacj e wodno-kanalizacyjne,
instalacj a centľalne go o gľ zew ania,

instalacja pary i kondensatu,
instalacj a wentylacj i mechanicznej,
sieó wodociągowa z hydrantem ppoż.,
pr zy

łącze kanalizacji

san itaľn

zew nętr zna kanaIizacj a

des

ej,

zczowa,

instalacj a gazow a zew nętrzna doziemna,
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RoboĘ bľanży elektrycznej, w Ęm:

instalacje elektryczne,

oświetlenie zewnętrzne teręnu,
instalacj e teletechniczne,

budowa linii światłowodowej,
przyŁącze kablowe SN,

d)

dostawa i montaż wyposażenia socjalnego i biuľowego.

I)ane chaľakterysĘczne wybudowanego obiektu

:

Kubatura: Ż 571,45 m3
Powierzchnia zabudowy: 355,45 m2
Powierzchnia netto: 384,98 m2
Długośóelewacji fľontowej: 2'7,65 m
Szerokośó budynku: 12,85 m
Wysokośó budynku: 8,20 m

Roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
opinię wydaje się

na

prośbęząinteresowąnej fiľmy.
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