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www.kryniczanka.pl Zarząd 

         
Krynica-Zdrój, dnia 10.08.2018 r. 

 
 

REFERENCJE  
  
  
 Uzdrowisko Krynica - Żegiestów S.A. oświadcza, że Konsorcjum firm: 
1. Robert Złocki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F.H.U.B. „ZŁOCKI” Robert Złocki 
z siedzibą w Kamionce Wielkiej, adres: 33-334 Kamionka Wielka, legitymującym się numerem NIP: 
7341932398, będący Liderem Konsorcjum, 
2. Bogdan Romanek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Bogdan Romanek z siedzibą w Starym Sączu, adres: Os. 
Tysiąclecia 4b/12, 33-340 Stary Sącz, będący Członkiem Konsorcjum zrealizowało w ramach 
umowy nr CRU 4/2018 z dnia 10.01.2018 roku oraz Aneksu  Nr 1 z dnia 08.05.2018 r. prace 
związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa skrzydła północnego budynku Nowe Łazienki 
Mineralne w Krynicy-Zdroju wraz z wymianą przyłączy i remontem drogi wewnętrznej Etap I 
i Etap II”, polegające na: 
- modernizacji bazy zabiegowej znajdującej się na parterze budynku  
- budowie basenu rehabilitacyjnego 
- przebudowa części centralnej budynku w zakresie ochrony przeciwpożarowej 
- przebudowa i remont klatek schodowych 1/05, 1/06, 1/07 
- wykonanie pionów wentylacji grawitacyjnej wraz z ich wyprowadzeniem ponad połać dachu 
- przystosowanie do przepisów przeciwpożarowych parteru i piętra budynku sanatorium 
- wykonanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych 
- wykonanie instalacji sanitarnych (instalacja co, instalacja wodociągowa, kanalizacja sanitarna w 
tym wymiana poziomów w piwnicach, instalacja p.poż., wentylacja mechaniczna i grawitacyjna, 
klimatyzacja ) 
- przebudowie i remoncie pierwszego piętra – część hotelowa 
- wyposażenie każdego pokoju w łazienkę, 
- wykonanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych, 
- wykonanie instalacji sanitarnych, (instalacja co, instalacja wodociągowa, kanalizacja sanitarna, 
instalacja p.poż., wentylacja grawitacyjna) 
- wykonaniu instalacji sygnalizacji pożaru 
- remoncie nawierzchni drogi wewnętrznej, placów i chodników usytuowanych wzdłuż skrzydła  
  wschodniego i północnego budynku,  
- remoncie sieci kanalizacji deszczowej i remoncie kanalizacji sanitarnej na odcinku od skrzydła 
północnego do skrzydła południowego budynku, 
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- wydzieleniu miejsc postojowych 
 
 
PARAMETRY TECHNICZNE REMONTOWANEJ CZĘŚCI BUDYNKU : 
Powierzchnia użytkowa -   2 316,87  m2 
Kubatura   - 17 560,00  m3 
 
Powyższe prace były realizowane w terminie od 10.01.2018r. do 28.06.2018r. Wartość 
wykonanych robót wyniosła 6 545 089,48 zł brutto.  
  
Pragnę nadmienić, iż budynek Nowe Łazienki Mineralne w Krynicy – Zdroju  znajduje się w 
obszarze historycznego układu urbanistycznego miasta Krynica-Zdrój wpisanym do rejestru 
zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod numerem rejestru A-278/M. 
 
Rekomenduję Konsorcjum Firm jako solidne, wiarygodne i w pełni przygotowane do prowadzenia i 
kompleksowej realizacji zadań budowlanych i remontowych. Doświadczona kadra oraz potencjał 
techniczny i organizacyjny gwarantuje wysoki poziom wykonanych usług. Powierzone prace 
zostały zrealizowane zgodnie ze sztuką budowlaną, w pełni profesjonalnie, z uwzględnieniem 
potrzeb i wytycznych Zamawiającego. Całość prac została zrealizowana starannie i estetycznie, w 
oparciu o aktualnie stosowane technologie budowlane. 
 

 

 
 

        
 


