K.B.lnvest

Sp. z o.o. sp. k.

Wrocław, dnia 23 marca 20]-8 r

REFERENCJE
K.B. lNVEsT Sp.

z o.o., sp.

kom. informuje, że ,,OZ-BUD" Przedsiębiorstwo Budowlano

Usługowe Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 20 wykonata na nasze
zlecenie, w terminie od L2.L2.20L6 do 2L.o3.2oL8 roku, przebudowę i remont wrazze zmianą

sposobu użytkowania budynku szpitalnego

i opieki

medycznej, objętego ochroną

konserwatorską, na budynek mieszkalno- biurowy przy ulicy Włodkowica
Dane charakterystyczne obiektu

315m2

Powierzchnia użytkowa

I324m2

ia całkowita

L944m2

n

we Wrocławiu.

:

Powierzchnia zabudowy

Powierzch

].6

Liczba kondygnacji

1 podziemna + 5 nadziemnych

Kubatura

7163 m3

Zakres prac obejmował:

rozbiórkę istn iejącego

d

ach u wraz konstru kcją

wykonanie nowego dachu z dostosowaniem ścianwewnętrznych poddasza
wykonanie ścianekdziałowych W nowo projektowanych mieszkaniach
dostawę i montaż windy osobowej i platformy dla osób niepełnosprawnych

reljont klatki schodowej

z

wymianą biegów schodowych, podestów i barierek

ułożeniemposadzek z płytek ceramicznych ok. L2oo,o m2
wykonanie 3]. łazienek z ułożeniem płytek na posadzkach

i

ścianach, z wykonaniem

odpływów liniowych
montaż parapetów okiennych z konglomeratu 80 szt.

wykonanie obudowy ścianz płyt GK,,na placki" 3200,0 m2
malowanie ściani sufitów ok.6000,0 m2
wykonanie iniekcji poziomejścian nośnych w piwnicy
ul. osobowicka 89, 51-008 Wroďaw; tel. sekretariat 71 33 44 30o
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czyszczenie istniejących ścianceglanych w piwnicy z uzupełnieniem fug

remont balkonów z wykonaniem nowych płyt żelbetowych i odtworzeniem
brakujących ozdobnych wsporników
remont elewacji z wykonaniem nowych tynków, boni, gzymsów, opasek okiennych,

kroksztynów i pasów kostki rzymskiej, wymianą obróbek blacharskich, naprawą
elementów z piaskowca i granitu
wykonanie nowych śchodów zewnętrzných z granitu oraz schodów wewnętrznych do
piwnicy z granitu

wykonanie terenu zewnętrznego z kostki granitowej umożliwiające wjazd
samochodami dostawczymi wraz z trawnikami o pow. ok. 350,0m2
wykonanie pomieszczenia hydroforni z wyposażeniem
wykonanie nowego przyłącza wody
wykonanie kpl. instalacjiwod.- kan. ,co. i instalacji hydrantowej
wykonanie instalacjiwěntylacji mechanicznej obsługującej31 mieszkań, oraz
powierzchnie otwarte w piwnicy i na parterze
wykonanie kpl. inst. elektrycznejw 3L mieszkaniach i w częściachwspólnych wrazz
systemem oddymiania klatki schodowej

Wartośćrobót wynosiła 3.35L.468,66 PLN
Zakres robót powierzony firmie OZ-BUD został wykonany w terminie, zgodnie z projektem,

wytycznymi, zaleceniami lnwestora oraz zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną. Współpracę
oceniamy pozytywnie, podejście firmy charakteryzuje się profesjonalizmem, elastycznością
i zaangażowaniem przy realizacji

powierzonych zadań.

Możemy z całą pewnościąstwierdzić, iż firma OZ-BUD jest rzetelnym i solidnym Wykonawcą,
tym samym godnym polecenia, jako zaufany Partner.
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