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Na nasze zlece4ie Pzrdsiębiorstwo Budowlano-Usługowe ,,oz-BUD'' Sp. z o.o' z siedzibąwe
Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 20, jako Generalny Wykonawca zrealizowało inwestycję: ,,Przebudowa hali
W7 produkcyjno - magazynowej w kompleksie budynkiw Wrocławskiego Parku Technologicznego na terenie
dawnego Pafawagu pzy ul' Fabrycznej 16 we Wrocławiu'' oraz,,Rozbudowa wrazz pzebudowąbudynku
socjalno_administracyjnego hali W7 na budynek biurowy inkubatora pzedsiębiorczości w kompleksie
budynkÓw Wrocławskiego Parku Technologicznego na terenie dawnego Pafawagu we Wrocławiu pzy ul.
Fabrycznej 16H"
Prace budowlane realizowane od 20-11-2013 roku do 21-01-2015 ro|ĺu obejmowały swoim zakresem
kompleksową przebudowę hali produkcyjno - magazynowej o łącznej powiezchni 24 634'8 m2 (kubatura
256 266m3)
i budynku socjalno - administracyjnego o powierzchni 1987 m2 (kubatura7700,2m3) wraz z towazyszącym
uzbrojeniem terenu, drogami, parkingami iterenamizielenio łącznej powierzchni 15 55Bm2'
Łącznawartośi zrealizowanych prac wyniosła 49 863 178'49 PLN.

Wykonano między innymi:
Roboty rozbiirkowe;
Roboty ziemne i fundamentowe;
Renowacja (piaskowanie, uzupełnienie, zabezpieczenie antykorozyjne) istniejącej konstrukcji
stalowejhali;
Posadzkę pzemysłową
Montaż nowych konstrukcji stalowych ;
n a n ie zabezpieczeń przeciwpożarowych
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;

Roboty murowe i żelbetowe (słupy, trzpienie, stropy, kanały technologĺczne );
Roboty dachowe: wykonanie izolacji cieplnych i pokrycia dachowego;
Wykonanie zabudowy świetlikÓw dachowych panelami poliwęglanowymi;
Renowacja elewacji:wymiana przeszkleń szkleń ściennych wrazze stalowymielementami
wsporczymi, konserwacja i wykonanie uzupełnień muriw z cegły licowej, renowacja i odtwozenie
zabytkowej ślusarki;
Wykonanie fasady wewnętznej z paneli poliwęglanowych i płyt warstwowych;
lnstalacje elektryczne, instalacje niskoprądowe i instalacja BMS;
lnstalacje sanitarne, instalacja wentylacji i klimatyzacji;
Dostawa i montaż dŹwigów osobowych;
Wrocławski Park Technologiczny s'A.
u|. Muchoborska 18,54-4ŻĄ Wrocław
wpt@tech nologpa rk.pl
tel.: +48 7 1 798 58 00, faks: +48 I 7 7 80 40 34

wwwtechnologpark.Pl
NlP 899-22-18-633, REGoN 931896820, KRs 0000004202, Kapitał akcyjny 22 454 500 PĹN

WPT

WRocŁAWsKl PARK TEcHNoLoGlczNY

Roboty wykończeniowe pod klucz, w tym renowacja pomieszczeń zabytkowych;
Drogi, parkingi, chodniki, tereny zielone;

Uzyskanie pozwolenie na użytkowanie.

Prace budowlano-montażowe zostały wykonane w profesjonalny sposób, zgodnie z technologią
budowlanąw założonym terminie z dbałościąonależytą jakośiwykonanych robit.
Z pełniodpowiediialnościąmożemy poleciÓ firmę 0Z
l
odpowiedzialnych zadań

inwestycyjnych.
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