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Grupowo oczyszczalnia Sciek w w Łodzi Społko z o'o
ul. Sonitcrriuszek

93 Ą 9 Ł dź
NIP: 225 0007 142
Regon:420542033

Ł

dź 09.06.201'6r

REFERENCIE
Przedsiębiorstwo Grupow a oczyszcza|nia Ściek w w Łodzi zaświadcza,
ze firma BETA_INSTAL Sp.z o.o., Sp.k.z siedzibą 40-524Katowice, ul. Kościuszki
171' wykonała na nasze zlecenie w ramach przetargu nieograniczonego
Zam Wienia publiczn ego przy wsp łudzia|e CTT Politechniki Ł dzkiej:
,,Modernizacjęodsiarczalnika
Zakres

biogazu ob. 13A na terenie GoŚ ŁAM"

rob t obejmował:

Wykonanie rob t montazovvych ZwiąZanych z modernizacjąkolumny
odsiarczalnika tj. m.in. wykonanie i montaz:
o rusztu pod złożeZe Stali nierdzewnej
o modernizacji instalacji biogazu DN 200
o nowego włazu rewizyjnego 1000 ze stali nierdzewnei
. instalacji DN 32 zraszającej złoŻe strukturalne PEHD pozywką biolog'czną
1.

montaz UrZądZe towarzyszących tj. m.in.:
zbiornikaprzygotowania pozywki ze stali nierdzewnej wrazz
mieszadłem i układami pompowymi Albin ALP2.5 DN 32
instalacje przesyłowe pozywki do odsiarczalnika'
instalacje zasilające w zimną Wodę i w wodę grzewCZą do Wymiennika
ciepła z odprowadzeniem do kanalizacji
wykonanie warsztatowe oraz montaz wymiennika ciepła w zabudowie
zbiornika pozYwki
kształtek z tworZ].rwa Sztucznego Stanowiącego wypełnienie strukturalne
odsiarczalnika
instalacje elektryczne zasilające i sterujące wraz z AKPiA
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Termin wykonania: 05.0 2.20L6r. do L7.05 .201'6r.
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Wartośćkontraktu: 402948,00 zł
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Stwierdzamy, że w/w prace wykonywane przez Firmę BETA-INSTAL
spełniłynasze Wysokie Wymagania jakościowe i terminowe i były prowadzone
przy dobrej organizacji rob t.
Pr by szczelności, rozruchy i uruchomienia instalacji technologicznych dały
wynik pozytywny i zostały przekazane do eksploatacji bezzastrzeżen.
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KPS OOOOOo9597 Scrd Rejonov'y dlo todzi Srodniescio w
Kopitol zokłodov,y 5'9 9
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