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Lublin, 24.05.21018 r.
UST REFERENCYJNY
Gmina Lublin z siedzibą w Lublinie - Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin
stwierdza, że firma:
EDACH sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Zawieprzyckiej 8F, 20-228 Lublin
Wykonała w okresie od 23.06.2017 r. do 18.08.2017 r.:
prace budowlane polegające na remoncie pomieszczeń w budynku Gimnazjum nr 2 przy
ul. Lwowskiej 11 w Lublinie na potrzeby Zespołu Szkół Odzieżowo - Włókienniczych
o powierzchni użytkowej 1 969,20 m2.

Wartość wykonanych robót we wszystkich branżach wynosiła: 680.000,00 zł brutto (słownie:
sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych zero groszy}, na którą składa się kwota netto
w wysokości 552.845,53 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści
pięć złotych 53/100 groszy) i należny podatek VAT w wysokości 127.154,47 zł (słownie: sto
dwadzieścia siedem tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote 47 /100 groszy)
Zakres wykonywanych robót budowlanych obejmował:
1. Roboty budowlane:
a. Zabezpieczenie podłóg, okien, drzwi i innych istniejących elementów budynku
b. Roboty demontażowe i rozbiórkowe
c.

Roboty remontowe

d. Roboty wykończeniowe
e. Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych i naświetli okiennych
f.

Wywóz i utylizacja gruzu

2. Roboty sanitarne:
a. Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
b. Instalacja kanalizacji sanitarnej
c. Instalacja wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej
d. Adaptacja instalacji centralnego ogrzewania
e. Demontaż istniejącej instalacji gazowej w obrębie remontowanych pomieszczeń
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f.

Sprawdzenie i udrożnienie kanałów wentylacyjnych

g. Wyposażenie technologiczne pracowni
3. Roboty elektryczne:
a. Wewnętrzne linie zasilające
b. Oświetlenie podstawowe
c.

Oświetlenie dodatkowe stanowisk pracowni fryzjerskich
d. Zasilanie urządzeń wentylacji
e. Zasilanie rolet zewnętrznych
f.

Okablowanie strukturalne

g. Instalacja ochrony od porażeń
h. Wykonanie tablic zasilających

Stwierdzamy, że roboty powyższe zostały wykonane terminowo, zgodnie z umową
i dokumentacją techniczną oraz obowiązującymi przepisami.
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