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Niniejszym potwierdzamy, żze ftrma ZIBET Sp. z o.o. z siedzibąw Myślenicach,32-400
Myślenice, ul. Kazimtęrza Wielkiego 58 w ramach rea|izacji kontraktu
Nr2000/PLlI6lPlPEl005-1A - ,,Wykonanie robót związarrych z rczbudową składowiska
odpadów komunalnych Barycz w Krakowie, Łącznie z inwestycjami towarzyszącymi,,
wykonyrvała w latach f003 _ 2005 następujące pface:

1 . ukształtow arlie przy szłej.niecki sktadowiska:
- wykopy ok. 306 000 m'
- formowanie dna, skarp i półek składowiska ok. 112 000 m2

2. uszczelnienie niecki składowiska,
3. dręnaŻ wód gruntov\Ych ok. 6200 mb,
4. drogi dojazdowe i eksploatacyjne ok. 7400 m',
5. droga dojazdowa wrazz placem dla kompaktowa,
6, prace związane z rekultywacjąII etapu składowiska odpadów komunalnych:

- formowanie czaszy, skarp i półek,
- studnie odgazowujące rekultywowaną czaszę,
- sprowadzenie skarpowe wód opadowych,
- Iowy opaskowe umacniane prefabrykowanymi ęlementami betonowymi oł'ącznej

dł. ok. 1000 mb'
- zie|ęn izolacyjna, obsiew powierzchni ok. 45 tys. m2 powierzchni czaszy i skarp

składowiska.

Wartośó robót zrea|izowanych wyniosła ok. 7,9 mln PLN (netto).

Pomimo wysokiego-stopnia trudnoŚci wykonywanych robót (m.in. głębokie wykopy
wteręnie osuwiskowym) prace realizowane były sprawnie, z na|ei7Ąą starannością oraz
zgodnie z terminami umownymi.

W związku zpowyŻszym spółka ZIBET zasłuŻyła sobie na najlepsze opinie i referencje
jako firma godna polecenia, wywią7ująca się rzetelnie i terminowo Z powierzonych jej zadan.

Nalezy dodaó, ię ftrma v,yróŻnia się dobrą organizacją oraz Sprawnym i doświadczonym
nadzorem technicznym.

. Referencje wydaje się na prośbę firmy ZIBET Sp. z o.o.
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