Jastrzębie Zdrój, dnia 08-10-2018r

POŚWIADCZENIE WYKONANIA
ROBÓT BUDOWLANYCH

URZĄD MIASTA
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
Wydział Infrastruktury
Komunalnej i Inwestycji

Niniejszym listem Urząd Miasta w Jastrzębiu Zdroju z siedzibą przy Al. Piłsudskiego 60 zaświadcza, że:
Konsorcjum firm:
Lider:
1. ,,Antończyk" Sp. J
44-330 Jastrzębie-Zdrój ul. A. Krajowej 49
Członkowie konsorcjum:
2. ,,Ryś" S.C. Robert Ryś Jerzy Ryś
44-337 Jastrzębie-Zdrój ul. Wyzwolenia 105b
3. PPHU „ERGOBUD" Wojciech Ruchała
47-440 Nędza ul. Borowiec 15A
4. ,,ALTERDOM" Marcin Galczak
44-336 Jastrzębie-Zdrój ul. Rolnicza 29a
5. ,,PROGRES AUTOMATYKA" Sp. z o.o.
44-335 Jastrzębie-Zdrój ul. Północna 32
6. ,,ARRAS STREFA BASENU" Sp. z o.o.
43-100 Tychy ul. Metalowa 3
7. PPHU „AQUARIUS SYSTEM" Marek Środa
43-392 Międzyrzecze Górne ul. Międzyrzecze Dolne 144
wykonało na nasze zlecenie w terminie od 20.09.2017 roku do 25.07.2018 roku inwestycję
pn: ,,Transgraniczne ekomuzeum Jastrzębie-Zdrój - Karwina - Hawierzów: Etap I - Zagospodarowanie
terenów po byłym Ośrodku Wypoczynku Niedzielnego".
Zakres robót obejmował:

Al. J. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 47 85 294
fax. 32 47 85 350
iki@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

I. Część ogólnobudowlana- zagospodarowanie terenu za kwotę brutto 3 157 416,12 zł w zakresie:
a. roboty rozbiórkowe elementów betonowych, konstrukcji stalowych i chodników,
b. wykonanie placu wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy naturalnej układanej z rolki o pow.
980 m2
c. wykonanie placów wokół budynku o nawierzchni z kostki brukowej o pow. 200 m2
d. wykonanie wodnego placu edukacyjnego o konstrukcji żelbetowej o nawierzchni
poliuretanowej o pow. 304 m2 wraz z siedziskami o nawierzchni z drewna egzotycznego o pow.
krycia 215 m2, placu, chodników i drogi wewnętrznej z kostki brukowej o łącznej pow. 597 m2,
placów o nawierzchni mineralno-poliuretanowej o łącznej pow. 56 m2, kształtowanie i wykonanie
terenów zielonych z trawy naturalnej układanej z rolki o pow. 348 m2
e. wykonanie parku widokowego - ławek terenowych o konstrukcji żelbetowej w ilości 21 szt.
krytych drewnem egzotycznym o łącznej pow. 206 m2, schodów terenowych, chodników i
placów o nawierzchni z kostki brukowej o łącznej pow. 707 m2, ścieżek pomiędzy ławkami o
nawierzchni mineralno-poliuretanowej o łącznej pow. 192 m2, kształtowanie i wykonanie terenów
zielonych z trawy naturalnej układanej z rolki o pow. 1890 m2
f. wykonanie tężni solankowej o konstrukcji drewnianej o kubaturze ok 1500 m3 w kształcie
ośmiokąta , pow. krycia tarniną 120 m2, obudowy - elewacji budynku tężni z drewna modrzew
europejski o pow. 194 m2 , placu, chodników i drogi technologicznej z kostki brukowej o łącznej
pow. 518 m2, chodników i schodów terenowych o nawierzchni mineralno-poliuretanowej o
łącznej pow. 78 m2, kształtowanie i wykonanie terenów zielonych z trawy naturalnej układanej z
rolki o pow. 293 m2. Dostawa i montaż zbiorników na solankę, wyposażenia tężni w urządzenia
technologiczne. Wykonanie instalacji zasilającej i odprowadzającej solankę, montaż rozdzielni
elektrycznej wraz ze sterowaniem i monitorowaniem pracą urządzeń tężni.
li. Część ogólnobudowlana • budynek technologiczny o kubaturze ok. 1 400 m3 za kwotę brutto 1
427 186,70 zł w zakresie:
a. wykonanie konstrukcji budynku w technologii żelbetowej wylewanej na mokro,
b. wykonanie posadzek i tynków wewnętrznych,
c. wykonanie docieplenia budynku z wełny mineralnej, tynk silikonowy,
d. wykonanie elementów wykończeniowych elewacji z lameli aluminiowych,
e. montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej,
f. licowanie posadzek i ścian płytkami,
g. wykonanie robót malarskich
h. wykonanie dachu zielonego o powierzchni ok 210 m2 z trawy naturalnej układanej z rolki o pow.
180 m2
i. montaż wyposażenia przebieralni i sanitariatów (zabudowy z płyt HPL)

