
Warszawa. 25.0L2011r.

R E F E R E N C J E

Wojew6dzki Szpital Br6dnowski SP ZOZ w Warszawieo uprzejmie informuje,
ze pracownicy Wojew6dzkiej Dyrekcji Inwestycji w Ostrolgce, a obecni WDI Obsluga Inwestycji
w Ostrolgce, petnili nadz6r inwestorski nad robotami budowlanymi polegaj4cymi
na modernizacji Bloku Operacyjnego WSB SP ZoZw Warszawie - zadanie II.

Nadz6r inwestorski pelniony byl od dnia 10.08 .2009 r. do dnia 0r.12.2009 r.

ZaI<r es inwestycj i obej mowal wykonanie nastgpuj 4cych rob6t :
1) budowlanych - konstrukcyjne, murowe i Scianki dziaNowe, stolarka i Slusarka, tynki, podhoaa

i posadzki, malarskie,
2) instalacyjnych sanitarnych - centralnego ogrzewanra, cieplej i zimnej wody, ciepla

technologicznego, wodoci4gowej, kanalizacyjnq, wentylacjg mechaniczn4 i klimatyzacjg,
instalacjg gazow medycznych, instalacjg chlodu, sygnalizacjg alarmow4 gaz6w medycznych,

3) instalacyjnych elektrycznych - instalacjg niskopr4dow4, systemu alarmu poZarowego, systemu
wykrywania, wlamarria i napadu, kontroli dostEpu, telewizji dozorowej, teleinformatyczn4
i piorunochronn4.

Koszt inwestycji - ok.5 306 226,30 PLN.

Swiadczone uslugi kompleksowego nadzoru inwestorskiego zostaly wykonane w terminie inaleLrycie.

Kacpers, l  a 'cek



Warszawa, 25.01.2011 r.

R E F E R E N C J E

Wojew6dzki Szpital Brrfdnowski SP ZOZ w Warszawie, uprzejmie informuje,
ze pracownicy Wojew6dzkiej Dyrekcji Inwestycji w Ostrolgce, a obecni WDI Obsluga Inwestycji
w Ostrolgce, pelnili nadz6r inwestorski nad robotami budowlanymi polegaj4cymi
na modernizacji Bloku operacyjnego WSB SP ZoZw Warszawie - zadanie I.

Nadz6r inwestorski pelniony byl od dnia 31.03.2009 r. do dnia 10.08.2009 r .

Zakr es inwestycj i obej mowal wykonanie nastgpuj 4cych rob6t :
1) budowlanych - konstrukcyjne, murowe i Scianki dziaLowe, stolarka i Slusarka, tynki, podNoaa

i posadzki, malarskie,
2) instalacyjnych sanitarnych - centralnego ogrzewanra, cieplej i zimnej wody, ciepla

technologicznego, wodoci4gowej, kanalizacyjnej, wentylacjg mechaniczn4 i klimatyzacjE,
instalacjg gazow medycznych, instalacjg chlodu, sygnalizacjg alarmow4 gazow medycznych,

3) instalacyjnych elektrycznych - instalacjg niskopr4dow4, systemu alarmu pozarowego, systemu
wykrywania, wlarnania i napadu, kontroli dostgpu, telewizji dozorowej, teleinformatycznq
i piorunochronn?.

Koszt inwestycji - ok.5 600 250,58 PLN.

Stwierdzam,2e zespoL pracownik6w WDI w Ostrolgce sprawuj4cych nadz6r nad, realizacjE
zadanra inwestycyjnego, wywiqzaL siE naleLycie z powieruonych im obowiqzk6w, zar6wno pod
wzglgdem nadzoru nad jakoSci4 wykonanych rob6t, jak r6wnie2 wlaSciw4 ich koordynacj4
i terminowoSci4.

Swiadczone uslugi kompleksowego nadzoru inwestorskie go zostaly wykonane w terminie i naleirycie.


