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REFERENCJE
Firma INTOP WARSZAWA Sp. z o.o. niniejszym potwierdza, że jako Podwykonawca
firma: KOMPL|DO Sp. z o.o. zsiedzibą w Katowicach, przy ul. Porcelanowej 19, wykonała w
ramach umowy nr Umowy nr 6/KOMPLIDO/CMK 14 lll2019, częśćrobót budowlanych
dotyczących zadania:
,,Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach zadania pn.: ,,ModernizaĄa 14 szt. Obiektów
inżynieryjnych wraz z puebudową dróg technologicznych na szlaku ldzikowice - Opoczno płd.
w ramach projektu ,,Modernizacja linii kolejowej nr 4 - Centralna Magistrala Kolejowa Etap ll""
Roboty budowlane zostały zrealizowane w okresie od
W zakres wykonywanych prac wchodziły:
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.04.2019r. do 31.12,2019r.

Roboty zbrojarskie
Roboty ciesielskie

Roboty betonowe
Roboty izolacyjne
Roboty przyobiektowe

Wartośó wykonanych robót: 2 070 766,43zł netto

Powyższy zakres robot obejmował wykonanie w/w robót budowlanych na dwóch wiaduktach
kolejowych w km 80,212 oraz w km 90,743

Charakterystyka obiektu w km 80,212.
Wiadukt nad niezelektryfikowaną linią kolejową nr 25 Łodż Kaliska - Dębica w km 80,212 i drogą
o nawierzchni gruntowej o konstrukcji belkowej jednoprzęsłowej, ktorego w przekroju
poprzecznym stanowią profile stalowe obetonowane z jednostronnym wspornikiem.

[m]:

długośćcałkowita obiektu
długośóobiektu [m]: 19,88

29,27

szerokośc[m].
12,70
rozpiętośćteoretyczna przęsła [m]: 18,03
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Charakterystyka obiektu w km 90,743:
Wiadukt nad drogą krajową nr 12 w km 1+824 obwodnicy Opoczna o konstrukcji belkowej
jednoprzęsłowej, którego w pzekroju poprzecznym stanowią profile stalowe obetonowane z
jednostronnym wspornikiem.
długośćcałkowita obiektu
długoścobiektu

[m]:
szerokość[m]:

[m]:

30,40
21,00
12,48

rozpiętoścteoretyczna przęsła [m]: 19,00

Pzy

realizacji konstrukcji zelbetowej wykorzystano systemowe deskowanie firmy ULMA
Constructions Polska S.A.

Prace były wykonywane pżez wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, zetelnie, zgodnie z
aktualnymi przepisami BHP. Przedmiot umowy został wykonany terminowo, z należytą
starannością,zgodnie z warunkami umowy oraz Specyfikacją lstotnych Warunków Zamówienia
i został prawidłowo ukończony.

Mając powyższe na uwadze rekomendujemy spółkę jako kompetentnego i godnego
polecenia pańnera z uwzględnieniem kryteriów najwyższej jakościusług, zaangażowania i
wykonania.

Powyższe referencje wydaje się na wniosek zainteresowanego.
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mgr inż, Edulard Głaz

osoba do kontaktu:

Jan Wojcik - Kierownik Działu Wycen i Ofeńowania
tel, 785 110 122
e-mail: jwojcik@intop.waw. pl
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