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Wyrzysk, dnia 20.02.2019 r.
REFERENCJE

Gmina

Wyrzysk

informuje, że firma FEED-TEL

Sp. z

0.0.,

ul. 22 Stycznia 40, 89-300

Wyrzysk, była Wykonawcą inwestycji pn. "Gmina Wyrzysk zdrowiem stoi - uzupełnienie i rozwój
infrastruktury

rekreacyjnej,

sportowej

i wypoczynkowej"

w części dotyczącej

plaży miejskiej

i bulwarów wyrzyskich w ramach zadania budżetowego pn.:

"Gmina Wyrzysk zdrowiem stoi - uzupełnienie i rozwój infrastruktury

rekreacyjnej,

sportowej i wypoczynkowej".

1. Okres realizacji robót trwał: od 20.09.2018 r. do 14.12.2018 r.
2. Zakres wykonanych prac:
a) wykonanie

alejek spacerowych

o nawierzchni

z kruszywa

granitowego

o powierzchni

605,55 m2,
b) wykonanie alejek spacerowych

o nawierzchni z kostki betonowej brązowej o powierzchni

305,15 m2 w tym schody i utwardzenie pod zamgławiacz,
c) wykonanie plaży piaskowej o powierzchni 415,07 m2,
d) montaż elementów

małej architektury:

ławki (12 szt.), leżaki (16 szt.), stoliki plażowe

(4 szt.), kosze na śmieci (9 szt.), stojaki na rowery (4 szt.), parasole plażowe kryte strzechą
(4 szt.), automat do karmy dla kaczek .Jcaczkomat" (l szt.),
e) wykonanie

mebli z palet: siedziska

drewniane

2-os. (4 szt.), stoli drewniane

(3 szt.),

siedzisko drewniane 6-os. (1 szt.),
f)

zagospodarowanie

terenów zieleni urządzonej,

g) montaż zamgławiacza

wraz z budową przyłącza wodociągowego,

h) wykonanie oświetlenia zewnętrznego:

lampy LED na słupach (12 szt.), wraz z przewodami,

projektory LED (2 szt.) wraz z przewodami,
i)

montaż fontanny pływającej z oświetleniem LED wraz z osprzętem,

j)

wykonanie monitoringu wizyjnego: kamery obrotowe wraz z osprzętem (3 szt.).

k) Przebudowa 2 szt. wpustów kanalizacji deszczowej,

Ww. roboty budowlane zostały zrealizowane na podstawie umowy nr 6/2018 z dnia 20.09.2018 r.
3. Wartość zrealizowanego
4. Ocena przygotowania,
Roboty

budowlane

i obowiązującymi

zadania: 719.787,85 zł brutto.
prowadzenia robót i jakości wykonania:

zostały

wykonane

przepisami

z należytą

starannością,

techniczno-budowlanymi.

zgodnie

Jakość

ze sztuką budowlaną

wykonanych

robót

co potwierdzają protokoły, badania, certyfikaty, atesty i deklaracje.
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