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Połaniec, dn. 24.11.2013

LIST REFERENCYJNY
Niniejszym stwierdzamy, że Przedsiębiorstwo
Remontowo Budowlane
od 2013 roku. W tym czasie wykonywało dla Nas prace w poniższym zakresie:
Zakres prac na terenie GDF SUEZ Energia Polska S.A. - Elektrownia
1.

Remont układu ciśnieniowego

MATMONT świadczy dla nas usługi

Połaniec:

kotła K-2:

Remont walczaka K2 w zakresie: przygotowanie do badań - szlifowanie króćców
Wymiana schładzacza pary wtórnej strona prawa SCHPW1 p
Usunięcie wskazań po badaniach w międzystropiu
zakwalifikowanych elementów do wymiany
Wymiana kolana oraz wstawki pod schładzaczem
2.

kotła K-2 poprzez rozszlifowanie,

przygotowanie

pary wtórnej

Przygotowanie
do badań rurociągów wody zasilającej od ZWZ do ECO na bloku nr 2:
Rurociąg tłoczny na odcinku od pomp PZ do ECO
Rurociąg ssawny na odcinku od zbiornika ZWZ do pomp PZ
Rurociągi w obrębie regeneracji XW
Elementy rurociągów 0159 x 16,0 mm (kolana, łuki, zamocowania,
Rozszlifowanie wykrytych wad na rurociągach i armaturze

spoiny obwodowe)

Montaż reperów
3.

Remont przenośnika

T -41 w zakresie wymiany

4.

Wykonanie

wody p.poż. oraz instalacji

5.

Remont układu ciśnieniowego

instalacji

kompletnego
sprężonego

próbopobieraka
powietrza

w suwni KS-42

Inwestycji

Rębaka

kotła K-6

Remont walczaka K6 w zakresie: przygotowanie do badań - szlifowanie króćców
Naprawa rurociągów pary wtórnej: wymiana wstawek na rurociągu pary wtórnej przed zaworami AJ
6.

Wykonanie i dostawa elementów
Rura powietrza wtórnego
Rura pyłu węglowego
Kolano wlotowe pyłu
Obudowa powietrza rdzeniowego

palników

do kotłów typu OP-110 zgodnie

z poniższym

wykazem:

Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane MATMONT wykonywało prace w sposób profesjonalny,
estetyczny. Firma wykazuje duże zaangażowanie i pomoc w rozwiązywaniu problemów technicznych.
Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane MATMONT jest wiarygodnym partnerem do współpracy.
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Kapitał zakładowy

- SR w Kielcach, NIP 866-16·01-479,

Regon 292698706

1 300 000 PLN w całości opłacony

Bank Spółdzielczy IN Połal1cu 56 9425 0008 0000 9090 2000 0001
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