Rynek Dystrybucji Energii

GAL-TECH Sp. z o.o.

Konin, dnia 2006-01-09

ul. Św. Huberta 11

Nasz znak: 1011/02/3121/EJ/1/06

45-542 Katowice

REFERENCJE
Potwierdzamy, że firma GAL-TECH Sp. z o.o. w okresie od 09.2004r. do 05.2005r.wykonała na nasze
zlecenie prace związane z modernizacją zasilania i wyposażenia rozdzielni R-1 S dla ZGE „Sobieski
Jaworzno III” na podstawie umowy nr 5/EB/2004 z dnia 24.09.2004r.
Zakres techniczny przedmiotu umowy obejmował wykonanie zasilania do rozdzielni R-1„S” dwiema
niezależnymi trasami w stosunku do istniejących w tym:
− budowę kanału kablowego, studzienek i wykonanie przecisków i odwodnienia toru kablowego SIN ,
− wykonanie trasy toru kablowego SIN wraz z ułożeniem kabli 6kV i światłowodowego,
− rozbudowa toru kablowego SIV wraz z ułożeniem kabli na estakadach i kanale kablowym,
− roboty budowlane związane z przejściem toru kablowego SIN przez rozdzielnię R-1„S” wraz z
robotami budowlanymi w komorach dławików dla toru SIN i SIV
− wykonanie podłączenia kabli w polach 6kV w GPZ „Sobieski” i w polach 6kV w rozdzielni R-1”S”,
− przebudowę pól odpływowych i kondensatorowych nr 3, 10, 29 i 34 wraz z wykonaniem nastaw
zabezpieczeń w rozdzielni R-1„S” ,
− demontaż zbędnej aparatury i okablowania w ww polach i wykonanie renowacji powłok
malarskich modernizowanych pól 6 kV,
− przeprowadzenie wszystkich prób funkcjonalnych, pomiarów kontrolnych oraz prac rozruchowych .
Wartość robót wyszczególnionych powyżej zamknął się kwotą netto 1.022.030 PLN.
Prace zostały wykonane zgodnie z harmonogramem prac modernizacyjnych, normami i
przepisami przy zachowaniu wysokiej jakości usług.
Na podstawie naszych doświadczeń rekomendujemy GAL-TECH Sp. z o.o. jako firmę solidną i
sprawdzoną, spełniającą wysokie wymagania jakościowe i terminowe.
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