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REFERENCJE

Zaświadczamy, że Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "JKB" Spółka jawna Janusz Kielar, Jolanta
Pałac, Bolesław Wiącek z/s w Świdnicy przy ul. Spacerowej 13 na podstawie zawartej umowy, w okresie
03.04.2013r.- 28.01.2014r, zrealizowało roboty instalacyjne dla inwestycji "Świdnicki Park Przemysłowy - etap
III - Zakład DIORA".

Zakres i wartość netto wykonanych przez PPH "JKB" prac:
Hala produkcyjna
1. Instalacja sprężonego powietrza
2. Instalacja kanalizacji technologicznej pod posadzkowej
3. Instalacja wodociągowa, ciepłej i zimnej wody z białym montażem
4. Instalacja grzewcza promienników wodnych i zasilania w ciepło central

wentyiacyjnych
5. Wykonanie kotłowni o mocy 920kW w oparciu o 4 kotły kondensacyjne

De Dietrich z dostawą i montażem urządzeń technologicznych, instalacją
elektryczną, automatyką i uruchomieniem

Budynek administracyjny
6. Instalacja ciepłej i zimnej wody i cyrkulacji z białym montażem
7. Instalacja podciśnieniowa odwodnienia dachu-połączenie do kanalizacji

zewnętrznej
8. Instalacja wentylacji mechanicznej w budynku administracyjnym
9. Instalacja centralnego ogrzewania ••
10. Instalacja klimatyzacji w budynku administracyjnym-
Roboty dodatkowe
11. Podłączenie nagrzewnic wentylacyjnych do instalacji ciepła

technologicznego
12. Podłączenie urządzeń sprężarkowni i zbiornika sprężonego powietrza

- 57.000,OOzł
- 44.530,OOzł
- 10.000,OOzł

-365.600,OOzł

- 285.870,OOzł

- 120.400,OOzł

1.000,OOzł
- 40.200,OOzł
- 41.400,OOzł
- 51.000,OOzł

- 40.000,OOzł
8.500,OOzł

Ogółem wartość robót zrealizowanych przez firmę JKB wynosiła
Brutto 1.310.565,00 zł /z podatkiem VAT23 %./

1.065.500,00 zł netto

Wykonawca dokonał wymaganych przepisami prób i odbiorów oraz przekazał Zamawiającemu pełną
dokumentację powykonawczą zrealizowanego obiektu, w tym atesty, certyfikaty, poświadczenia oraz instrukcje
obsługi zastosowanych urządzeń i materiałów.

Komisja odbiorowa w trakcie odbioru końcowego robót potwierdziła, że roboty zostały wykonane
w sposób należyty, zgodnie z ofertą, dokumentacją projektową i umową, zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone, co umożliwiło uzyskanie przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie.

Wykonawca udzielił 36-miesięcznej gwarancji na zrealizowane roboty i zapewnił nadzór serwisowy
nad wykonaną kotłownią gazową.

Firma PPH "JKB" z siedzibą w Świdnicy w trakcie w onywanych robót wykazała się rzetelnością,
terminowością oraz dobrym przygotowaniem fachowym. Pole amy ją innym Inwestorom jako wiarygodnego
kontrahenta.
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