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SPIE Elbud Kraköw Sp. z 0.0., ul. Ogieczyzna 20, 31-589 Kraköw o$wiadcza, iz firma
Energo-Trans-Met Sp. jawna W. Cwiek i Wspölnicy z siedziba w Przykonie, 62-731 przy
ul. Przemystowej 6 wykonata zgodnie z naszym zleceniem nastepujace roboty na linii 110 kV
Prudnik - Glubczyce:

1. Demontaz w/wlinii:
- wyktadanie na rolki przewodöw roboczych i odgromowego w sekcjach odciagowych,
- zabezpieczenie (ankrowanie) stupöw mocnych,
- wypinanie przewodöw roboczych i odgromowego z stupöw mocnych z uwzglednieniem
zabezpieczenia obiektöw krzyzowanych,

- zwiniecie demontowanych przewodöw oraz transport na baze budowy lub miejsce
wskazane przez Zamawiajacego (Inwestora) do 20 km,
- demontaz konstrukcji stupöw kratowych przelotowych, mocnych,
- wykopanie fundamentöw prefabrykowanych oraz uziemien,
- zasypanie wyrobiska bez zageszczenia gruntu,
- utylizacja gruzu betonowego i izolatoröw porcelanowych oraz wystawienie kart przekazania
odpadöw.

2. Montaz w/w linit:

- dowiezienie konstrukcji z miejsca wskazanego przez Zamawiajacego (do 30 km) na
stanowisko,
- montaz poziomy konstrukcji stupöw kratowych oraz stawianie wysokosciowe,
- montaz izolacji oraz osprzetu na nowo postawionych stupach,
- montaz linek wstepnych,
- ankrowanie stupöw odporowych,
- przeciaganie nowych przewodöw roboczych i OPGW z uwzglednieniem zabezpieczenia
obiektöw krzyZowanych,
- Wwizowanie przewodöw, montaz tabliczek ostrzegawczych, ttumiköw drgan, oplotöw
ochronnych itp. wg dokumentacji,
- uprzatniecie terenu po wykonanych pracach.

Wynagrodzenie: 369 612,72 zt netto
Diugose linii: 3,80 km
Termin realizacji: 10.2019 r. — 01.2020 r.

Firma Energo-Trans-Met Sp. jawna W Cwiek i Wspölnicy posiada wieloletnie do$wiadczenie,
wykwalifikowana kadre pracowniköw oraz nowoczesny sprzet. Powierzone im zadania
wykonuja starannie, fachowo i zgodnie z terminami. Wspötpraca z ta firma przebiega bez
Zadnych zastrzezen.
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