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LIST REFERENCYJNY

Firma Altona Investments Sp. z o.o. jest właścicielem i inwestorem projektu *Browaru,,

z|oka|tzowanego przy ulicy Jedności Narodowej 204-220 we Wrocławiu.

Projekt polega na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługamt oraz

dwoma gar azami podziemnymi.

Niniejszym listem udzielam rekomendacji firmie Akme Sp. z o.o. w zakresie trudnych i

skompl iko wanych r ozwtązaniach budowl anych.

Altona Investments Sp. z o.o. potwierdza wykonanie przez Akme Sp. Z o.o. następującego

zakresu prac:

o Prace rozbiórkowe wraz ze wszelkimi ich projektami i uzgodnieniami w tym

także prace rozbiórkowe z uŻyciem materiałów wybuchowych a takze budowli

wodnych, o łacznej kubaturze okoto 140 000 m3. Prace prowadzone były na

terenie wpisanym do rejestru zabyków w sąsiedztwie czynnej linii kolejowej.

. Wykonywanie ekspertyz technicznych dla obiektów budowlanych

o Prace ziemne _ urykop o gtębokości kubaturze łącznej około 43 000 m3 przy

zakładanym zbltzęniu granicy wykopów do budynków zabytkowych

o Prowadzenie ratowniczych badań archeologicznychnaobszarze około fI7 arów

o Projekt oruz przebudowa sieci ciepłociągu Fortum o dn 700 wrM z budową

zelbetowej komory ciepłowniczej zredukcją dn 7001400

o Wykonanie inwentaryzacjt zieleni na działce wraz wykonaniem wycinki drzew

kolidujących z inwestycją w uzgodnieniu z właściwymi słuzbami ochrony

przyrody

Altona lnvestments Sp. Z o.o. potwierdza wykonanie przez Akme Sp. Z .o' o. wyŻej

wymienionych prac w sposób profesjonalny i na najv',ryŻszympoziomie.
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Z naszego punktu widzenia Akme sp.Z o.o. sprawdziło sie jako solidny i godny zaufania

partner.

Pragniemy poleció współpracę i korzystanie zę świadczonych usług budowlanych w wyżej

wspomnianym zakresię przez Akme sp. Z o.o..

ZpowaŻantem,
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