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LIST REFERENCYJNY
Stora Enso Po|and S.A. z siedzibą w ostrołęce potwierdza,iŻPrzedsiębiorstwo Budowy
E|ektrowni i Przemysłu Beton-Stalostrołęka Społka zo-o. była wykonawcą prac remontowych
w budynkach ha|i maszyn papierniczych (A-32 i A-34) po demontazu maszyny papierniczĄ MPZ,
w terminie od 10 maja do 10 czerwca 2014 r.

Zakres prac obejmował m.in.:
wykonanie remontu posadzek przemystrcwych na poziomie +4,5 m w budynku hali maszyn
papierniczych,
remont posadzki na poziomie 0,0 m oraz remont ściany na poziomie 0,0m od strony
Wyka cza|ni pomiędzy budynkami A-32lA-34, zniszczonych podczas demontażu krajarki
maszyny paprernrczeJ,
remont ścianyszczytowej na poziomie +4,5m do +11m, pomiędzy ha|ą maszyn,
a Wyka czalnią,
remont k|atki schodowej oraz konstrukcji sta|owej nad k|atką w ha|i maszyn papierniczych.
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l|ościwykonanych prac (robÓt) przez firmę Beton-Sta| ostroĘka SpÓłka z o.o. to:
remont posadzkiprzemysłowej ponad 900 m2,
oc,zyszczenie ścianzezłuszczonej farby około 27o m2,
naprawa miejscowa tynkÓw masami naprawczymi około 12o m2,
ma|owanie be|ek, słupÓw i ścianfarbą emu|syjną około 32O m2,
montaż rusztowari o wysokości do 6,0 m około 340 m2,
ułożeniepłytek k|inkierowych na schodach - 20 m2 oraz montaż barierek sta|owych - 20 mb
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Wartość wykonanych wyniosła około 680.000 PLN netto.

Powyższe prace moż|iwe były do wykonania jedynie podczas postoju maszyn papierniczych,
z czym konieczna była dobra organizacja, duże tempo prowadzonych robÓt oraz
wspÓłpraca z innym i firmam i prowadzącym i rem onty.
w zwiqzku

Wszystkie prace zostały wylkonane zgodnie z harmonogramem przy zachowaniu wysokich
standardÓw jakościowych, d|atego po|ecamy firmę ''Beton-Sta| ostrołęka SpÓłka z o.o.,, jako so|idnego
i uczciwego partnera w zakresie rea|izaĄi prac remontowych o wysokim stopniu skomplikowania.
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