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UNlWERSYTET MAR|l cURlE.sKŁoDoWsKlEJ w LuBLlNlE
DZIAŁ lNWESTYoJl l REMoNTÓW

Lublin, dnia 28.1 1.2018 r

REFERENCJE
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin zaświadcza, Że
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe

',WAMACO'' Sp' z o.o. z siedzibą w Lublinie 20-471, ul. olszewskiego 8
na podstawie umowy nr20l05l2017lPNl14-2017lDoP-p zawaĺIej w dniu 11.05'2017 r' zrealizowało zadanie
inwestycyjne pod nazwą: ,,Przebudowa Pawilonu wielofunkcyjnego Centrum Kultury Fizycznej UMCS wraz z
termomodern izaĄą przy ul. Lan g iewicza 22a w Lubl inie.''

Zakres rzeczory robót obejmował:

1)

Roboty budowlane wewnętrzne:
- przebudowa ścianek dzĺałowych,okładziny ścienne, okładziny sufitowe, wymiana podłóg, montaż podłóg

sportowych, wymiana stolarki, wyposażenie BHP, roboty branży konstrukcyjnej (schody żelbetowe,
balustrady schodowe), izolacje wewnętrzne ścianfundamentowych o pow. 286 m2, wykonanie tynków

2)

renowacyjnych o pow. 286 m2.

Roboty budowlane

-

ekspertyza:

- roboty rozbiórkowe, fundamenty, roboty nadziemne (ciśnieniowa iniekcja wzmacniająco-uszczelniająca,

3)

docieplenie suÍitu metodą lekką-mokrą, chodniki z kostki brukowej).
Roboty budowlane

- termomodernizaĄa'.

- docieplanie ścianbudynkow metodą

lekką-mokrą

o pow. 864 m2, docieplenie ścianfundamentów,

wykonanie opaski odwadniającej, docieplenie ścian fundamentów, remont kominów
ocieplenie stropodachu wentylowanego granulatem

4)
5)

z wełny o

i

czapek'

pow. 838 m2, pokrycie dachu papą

termozgrzewalną o pow' 853 m2, obróbki blacharskie.
Roboty budowlane - zagospodarowanie terenu:
- nawierzchnie z kostki brukowej 368 m2.
lnstalacjesanitarnewewnętrzne:
- instalacja wentylacji i klimatyzacji wrazz integracją z BMS;
- instalacja z.w.

i

c.w.u.;

- instalacja hydrantowa;
- instalacja kanalizacyjna;
- instalacja c.o.;
- instalacja c.t..

6)

lnstalacjesanitarnezewnętrzne:
- przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
- przy łącze wodociągowe
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7)

lnstalacje elektryczne:

instalacja oświetlenia, instalacja sygnalizacji włamania, instalacja monitoringu,

instalacja

przeciwoblodzeniowa, instalacja odgľomowa, nstalacja komputerowa.
i

Dane charakterystyczne budynku:
Liczba kondygnacji budynku
Kubatura obiektu

-

-

2 kondygnacje nadziemne;

5 867,40 m3

całkowita -

Powierzchnia użytkowa

1 341 m2

Powierzchnia

1 266,26 m2

Powierzchnia zabudowy -703,72
Wartośó umowna robót wynosiła
Termin realizacji zadania

- od

m2

-

4 009 875'93 zł brutto

11.05.2017 r. do 31.08.2018 r

Roboty zostaý wykonane należycie, zgodnie z umową, dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami
prawa i prawidłowo ukończone.
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