Czymanowo, dnia 06.02.2008r

LIST REFERENCYJNY
ZRE Gdańsk Spółka z o.o. w terminie od 07.05.2007 r. do 31.12.2007 r. wykonał dla
Elektrowni Wodnej Żarnowiec SA - „Modernizację instalacji elektrolitu układu rozruchu
i hamowania hydrozespołu HZ-4”.
Zakres prac wykonanych przez ZRE Gdańsk Sp. z o.o. obejmował:
1.
2.
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7.
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Zakup nowych pomp elektrolitu, wymienników ciepła, armatury, przepływomierzy,
manometrów i termometrów.
Wymianę króćców przyłączeniowych na zbiornikach elektrolitu na 16 bar.
Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego zbiorników elektrolitu.
Wykonanie nowych fundamentów pod pompy elektrolitu.
Ustawienie i zamocowanie nowych pomp elektrolitu i wymienników ciepła.
Wykonanie przepustów w stropie poziom -12,5 m dla rurociągów wody chłodzącej.
Wykonanie rurociągów elektrolitu i wody chłodzącej ze stali nierdzewnej,
zamontowanie pomp elektrolitu, wymienników ciepła, armatury, przepływomierzy,
manometrów i termometrów.
Wykonanie instalacji zasilania i sterowania przepustnicą podającą wodę chłodzącą.
Wykonanie instalacji pomiarowych przepływu, ciśnienia i temperatury.
Zlikwidowanie fundamentów po chłodnicy rurowej oraz pompach i filtrach wody
chłodzącej.
Zregenerowanie posadzki, ścian i sufitu na poziomach -9,5 m i -12,5 m.
Wymianę podestów w rejonie rozdzielacza elektrolitu.
Wykonanie instalacji wody buforowej dla uszczelnień mechanicznych pomp
elektrolitu.
Wykonanie dokumentacji powykonawczej modernizacji.

W trakcie realizacji powierzonych robót pracownicy ZRE Gdańsk Sp. z o.o. wykazali
się profesjonalizmem i wysokim poziomem wiedzy technicznej, wywiązując się ze swoich
zobowiązań terminowo i w sposób fachowy, a jakość wykonanych prac oceniamy
pozytywnie.
Wyrażamy pełne zadowolenie ze współpracy z firmą ZRE Gdańsk Sp. z o.o. przy
realizacji w/w zadania i polecamy jako firmę solidną i wiarygodną.

Adres:

Elektrownia Wodna Żarnowiec S.A. w Czymanowie
84-250 GNIEWINO

Sekretariat:
Centrala:
fax:
e-mail:

058 676 73 70
058 676 73 10

058 676 75 35
ewz@ewz.pl

NIP 588-000-78-69
REGON 190295019
BANK MILLENIUM S.A. 98116022020000000061963804
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000022628
Wysokość kapitału zakładowego:

13 830 100,00 zł
wpłacony w całości

