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Przedsiębiorstwo Budowlano_Usfugowe Sp. z o.o. OZ-BUD z siedzibą we Wrocławiu przy

ul. Fabrycznej 20, realianjąc pľojekt budowlany pflj ,,Remont i przebudowa bazy mieszkaniowej,

rehabilitacyjno-terąpeuwrrržj đl, ňiepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci

, śiĺruraźicach wg. Programu naprawczego" na,pľzestľzeni lat 2006-2017 wykonywało między

innymi:
o Kompleksowe roboĘ budowlane w.ewnątrz budynku, w tym: ľoboty murowe' tynkaľskie,

posađ'zki, ýadzie gipšowe, malowanie, wymianę stolaľki okiennej, drzwiowej, zabezpieczenia
'ppoz, inśtłacje .TJktry."n., wentylacyjne, sanitaľne, centľalnego ogrzewania, hydrantowe,

wodne itp.
o Kompleksowe ľoboty dachowe budynku, w Ęm: ľoboty teľmoizolacyjne (ocieplenie

stľopôdachu), pokĺywcze, obľóbki blaóhaľskie, wymianę rynien i ruľ spustowych, roboty

muľ_aľskie (przemuľowanie kominów, kľenelazy), tynkaľskie, re_nowacyjne - dotyczące

elemęntów kamiennychzokJadzin granitowych (piaskowanie i hydrofobizacja) itp.

o Kompleksowe ľoboty twiązane z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej murów

fundamentowych :wiu, ,.đrenażem ĺ pnebudową kana!ĺzacii deszczowo_sanĺtarnej

obiektu, w tyń: ľoboty zvĺiryane z przebudową przyłączy kanalizacji deszczowej i sanitarnej

prace związane zodprówadzěniem wód gruntoo"y.h w systemie dľenażu opaskowego, izolację

przeciwwilgociową muľów fundamentowych budynku Ę'
o Kompleksowe roĹoty elewaryjne, w tym: ľoboty murarskie,-.tynkarskie, sztukatorskie

nłiązane z odtvłorzeniem detaliělewacji zabytkowej (kľenelaŻe, iglice, wieŻyczkj itp.) ľoboty

malárskie, obľóbki blacharskie, ľynny, rury spustowe, balustľady taľasu, kľaty okienne, prace

dotyczące renowacji elementów kamienných itp. (obecnie 'do 0B.L2.2017r wykonywany jest

ostatni etap pľac elewacyinych na obiekcie')

Budynek objęty 1ly7w projektem to XlX-wieczny Pałac znany pod nazwąHugoschloss wpĺsany do

ľe;estľu "uĺytLĺ'" 
^poä nr Nl377, Powieľzchnia zabudowy obiektu wynosi 850,47 m2,

powieľzchnia użytkowa 2.206,83 m2, kubatur a 8'457,l2 m3'

CałkowĘ koszt rea\izacjidw pľojektu wynosi 5.067.626,27 zł brutto.

Fiľma OZ_BUD odznacza się pľofesjonalnie przygotowaną kadľą inzynieryjno-techniczną,

zaaĺgaŻowaniem pracownikó*'oi* dóbľą współpracą z Inwestorem. Prace wykonywane są

termĺnowo, rzetelnie i solidnie, zgodnie z umową ibezzastrzeżęÍĺ'

Nasza wieloletnia współpľaca z Przedsiębiorstwem OZ-BUD pozwala nam poleció ją jako fiľmę

wiaľygodną, solidną, operatywną oraz mającą bogate doświadczenie w wykonywaniu pľac

,"*óňo*o-budow1any"ń, * 1ym również na obiektach zabýkowych.
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