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Politechnika Wrocławska z siedzibą: Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 27,
50-370 Wľocławjako Zamawiający inwestycji pn.:

z

i zmĺaną sposobu uĘtkowania

budynku
laboľatoľium E-3 na bĺbliotekę Wydziału Aľchitektury Politechniki
Wľocławskiej przy ul. Chemicznej 4 we Wrocławiu''
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sieđzibąwę Wrocławiu przy ul. Fabľyczĺej20 w okresie od
23.06.2015r. do 22.07.2016ľ. jako Geneľalny Wykonawca wykonało ww.
realizację, na podstawie pozwolenia na budowę nĺ 253412012 z dnia29.05.2012r.
Inwestycja zlokalizowana jest na teľenie objętym formą ochĺony zabykőw i
znajduje się w gminnej ewidencji zabytkőw miasta Wrocławia.

Sp.

Budynek będący przedmiotem umowy charakteryzował się następującymi
parametľami: obiekt 2 kondygnacyjny wysokości 9,03m, powierzchnia użýkowa
339,49 m2' powieľzchnia zabudowy budynku 24I,62 mŻ.
Wartośó prac objętych przedmiotem umowy wyniosła: 3 743 167,I4 złbrutto.

W ľamach pľzeđmiotowejumowy wykonano następującepÍace, m.in.:
- częŚciową ľozbiórkę ściani stľopów

- wykonanie poziomychizoIacji fundamentów w postaci iniekcji jednoĺzędowej
_ nadbuđowępiętra oraz wieŻy wtaz Z wylaniem nowych stropów oraz nowych

schođów żelbetowych

-

montťz konstľukcji stalowej dachu, stropu oraz konstľukcji stalowej pod
okładziny elewacyjne
- morÍďz elewacji i połaci skośnych dachu w systemie K-eneĺgy Arcelloľ Mittal
- ściankidziałowe, sufity i obudowa poddasza w systemie GIíGKBI/GKF,
obudowy p.poŻ.
- tynki cem-wap oÍaz ľenowacyjne
- dostawa i montďz stolaľki okieĺmej, drzwiowej drewnianej oraz aluminiowej
wewnętľzn ej ł zewnętr znej
- montaŻ okna oddymiającego klatki schodowej
- dostawa imontaŻ windy elektľycznej na książki
- wykonanie posadzek, ułożenie płýek i wykładzin wg projektu aranŻaď1i
- moĺtażkompletnego systemu szaf korbowych
- morftaż kompletnego wyposazenia meblowego
- częścioweocieplenie elewacji styľopianem' wykończenie całościelewacji
tynkiem ozdobnym Keim Uni-Putz

cokołów ceramicznych i kamiennych gľanitowych
- montťz nowych elementów kamieniarki z piaskowca
- odtworzenie i renowacja elementów zabytkowych, wykończenie strefy cokołowej
z piaskowca
- sieci zewnętrzne otaz Zagospodarowanie terenu
- ľenowacja

Budynek obsługiwany przez instalacj e wewnętrzne
- instalację wod'- kan. i hydľantowp
- instalację c.o. otazc.t.
_ instalację elektryczną, oświetleniawewnętľziego i zevĺnętrznego
- instalacj ę wentylacj i mechanicznej
- instalacj ę klimaty zacji
- instalacj ę teletechniczną.
:

Roboty budowlane były wykonane zgodnie Z umową.
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T:

+48 71 320 38 48

F:

+48'11 320 38 58
+48 71 320 38 95

act@pw.edu.pl
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