ヽ

PCE Dystrybu● aSA
Oddzialヒ Od2‐ Miasto
90‑024ヒ 6d乏 ,uL Ttlwima 58

.

tel:(42)6751000,fax:(42)6751060

̀ド

PGEDystrybucjas.a.

e-mail:kontakt.olm@pgedystrybucja.pl

七6d乏 ,dn

LdzJ″ Cη

:'

:￨

￨

Energo -Tel

￨

￨:.I■ .■ 14(?争 4イ

f..

-

ノ203

S.A.

Instytucja

ul. Murmafska 25
04 - 203 Warszawa
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LIST REFERENCYJ NY

jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego energii elektrycznej na
obszarze dzialania Grupy Kapitatowej PGE i6wiadczy, za po6rednictwem operator6w System6w
Dystrybucyjnych (OSD) uslugi polegajqce na transporcie energii elektrycznej za pomocq sieci
i urzqdze6 elektroenergetycznych 6rednich i niskich napiqi do odbiorc6w koficowych. Posiadane
przez PGE Dystrybucja systemy telekomunikacyjne spelniajE role system6w wspomagajEcych
PGE Dystrybucja SA

zarzqdzanie, nadz6r i rozliczanie 6wiadczonych uslug.
ENERGO-TEL 5A od maja 2013 roku na zlecenie PGE Dystrybucja sA oddziat

t6di-Miasto wykonuje

zadania obejmujqce uslugi utrzymania, eksploatacji, serwisowania system6w telekomunikacyjnych
i towarzyszqcej infrastruktury technicznej oraz zapewnienie dostepno6ci uslug realizowanych
w oparciu o ww. urzqdzenia.
zakres realizowanej przez ENERGO-TEL 5A umowy eksploatacyjnej dotyczy:
system6w teletransmisji
systemu lqcznoSci radiowei,
wie2 imaszt6w radiowych,
svstemu komutacyjnego, w tym budynkowych siecitelefonicznych,
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lEcznoici mobilnei,
sieci (wiatfowodowei,

kabli miedzianvch,
okablowania strukturalnego,
kanalizacji teletechnicznei,
zasilaniaurzqdzeisluZqcychtelekomunikacji,
systemu zasilania gwarantowanego 48V DC oraz 230/400V AC na potrzeby systemu

u n ika cyjnego,
urzadzed klimatyzacyjnych,
systemu sterowania odlqcznika mi
uslug realizowanych z wykorzystaniem ww. systemow,
ustugi
wsparcia merytorycznego i administracyjnego zwiqzanego
oraz
telekom unikacji u Zamawiajqcego.
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z

funkcjonowaniem

Na podstawie doswiadczei plynqcych ze wsp6tpracy z ENERGO-TEL SA potwierdzamy, 2e zlecone

zadania realizowane sq w spos6b profesjonalny iterminowy.
340 Lub1ll ul ・ 3「 barska 21A wpisana lo relest「 u p「 zedsiゃ blo「 cO、v proヽ ″ad2oi〕 o90
PCE Dystrybucia Spolka Akcyina Z Sied2iba W Lubl nie 20‐
przez Snd ReloI,̀'Wy LJbin VVschl(J w Lib∩ ic z siedziba W Swilrヽ kじ VI Vν ydzial Gospodarezy pod i〕 「 KRS1 0000343124 NIP:946‐ 25‐ 93‐ 855、
REG()N1060552840 Kao181 z8kladowy:9729424160̀lv pelnl oplacony Konlo bankowe:BoRk FEKAO S A o′ VVarszawa AI 」erOzolmskie 2
(,0‐ 4()0

1Va「

szawa,Nr40 1240 6046 1111 0010 2350 5194 www pgedystrybucla pl

moiemy poleci6 ENERGO-TEL SA jako rzetelne8o iwiarygodnego partner;w
braniy telekomunikacyjnej.

Z pelnym przekonaniem

z powaianiem

Dystrybucia S.A

d8…

1路 ∫
密8愧 盤溜胃 P'譜柵翻::,譜 躍3鯛冨 2z2
調鯉 Ⅷ践 酬II‖ ヽ
鵠器 :留臨i淑1計 ♂
議
RECON:060552840,Kaptt zakladowy:9 729 424 160 zl w pdni oplacony Konto bankOwe:Bank PEKAO S A dWarszawa,AI Jerelzolmskie 2.
3。

00400 Wars2awa.Nr40 1240 6016 4111 0010 2350 5194,―

p00dVStrybucla pl

