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Firma MAZEL M_H_ Mazurkiewicz sp6tka jawna z Zielonej G6ry wykonywala jako Lider
Konsorcjum, w okresie od wrzesnia 2007r. - do listopada 2008r. zadanie, pn. :
Modernizacja bojowej strzelnicy piechoty w kompleksie 1299
Jednostki Wojskowej 1965 JAWORZE_ Zadanie 14071.
Zakres prac obejmowal:
a. budynek stanowiska dowodzenia. kt6ry stanowil zaplecze biurowe i CZIilSC zaplecza socjalnego
modernizowanej Bojowej Strzelnicy Piechoty,
b. budowlil stanowisk strzeleckich z elementami wyposazenia strzelnicy B,
c. budowlil ukrycia celu ruchomego - cililzkiego na linii 300 m oraz remont ukrycia celu ruchomego na linii 200
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

I.

m,
budowlil ukryc naplild6w cel6w ruchomych - lekkich na linii cel6w 200 i 300 m i remont na linii 488 ,27 m strzelnica A,
budoWIil wiat szkoleniowych i amunicyjnych zaplecza strzelnicy "A",
budowlil stanowisk cel6w ukazuj<\cych silillekkich - strzelnica "A",
budoWIil stanowisk cel6w lekkich i cililzkich ukazuj<\cych silil z nasypami na terenie strzelnicy "A",
budowlil wi at szkoleniowych i amunicyjnych zaplecza strzelnicy "B",
budowlil sanitariat6w - og61nodostlilpnego z podzialem i oddzielnymi wejsciami dla kobiet i
mlilzczyzn ,
plaszczyznlil betonow<\ pod KP-7 i plaszczyznlil pod kontenery z broni<\,
budowlil dr6g , plac6w manewrowych i miejsc parkingowych dla modernizowanej strzelnicy,
budowlil ogrodzenia wydzielonej strefy zamknililtej.

W ramach podpisanej z Zamawiaj<\cym umowy , Konsorcjum reprezentowane przez Lidera
wykonalo roboty na kwoty:
- branza budowlana strzelnica A
- 2.029.019 ,34 zl
- branza budowlana strzelnica B
- 2.038.494 ,71 zl
- branza budowlana ( roboty drogowe , niwelacja terenu) - 776 .364,39 zl
- branza sanitarna
- 771 .507 ,92 zl
- branza elektryczna
- 5.354.793 ,56 zl .
W zakresie umowy Konsorcjum Lider wykonywal roboty branzy elektrycznej, i obj~ one:
- stanowisko dowodzenia SO-A
- stanowisko dowodzenia SO-B
- wiaty szkoleniowe
- podl<\czenie kabli zasilaj<\cych do stacji transfonnatorowej 339
- strefa strzelan- przedpole strzelnicy A
- strefa strzelan- przedpole strzelnicy B
- budynek sanitariat6w we

- zaplecze strzelnicy A
- zaplecze strzelnicy B
- sieci zewn\ltrzne i oswietienie dr6g i parking6w
- wiaty amunicyjne
- dostawa, montaz i uruchomienie systemu sterowania strzelan .
Lider w obszarze realizowanych przez siebie rob6t wykonal m.in. :
wykopy liniowe 0 wymiarach 1,50m x 0,6m - dl.7.600 m za: 204.826,04 zl
wykopy liniowe 0 wymiarach 0,8m x 0,4 m - d11 .700 m za: 27.715 ,90zl
za: 405.200,65 zl
ukladanie kabli nn w rowach kablowych - dl. 13.246 m ukladanie kabli sterowniczych - dl. 19.495 m za: 236.034,61 zl
o5wietlenie zewn\ltrzne, oswietlenie dr6g i parking6w - 70 pkl. - za: 213.524,24 zl
za: 112.240 ,00 zl
oswietlenie sygnalizacyjne strzelnicy - 56 pkt. - dostawa, montaz i uruchomienie systemu sterowania strzelan - za: 2.203 .304,87 zl

LlI.Czna wartosc zrealizowanych rob6t wyniosla: 12 166 253,24 zl brutto

MAZEL M.H. Mazurkiewicz sp6tka jawna z powierzonych obowiqzkow wywiqzala siE;)
nalezycie.
Jakosc zastosowanych technologii oraz profesjonalizm wykonanych prac spe/nily
nasze oczekiwania. Sp6/ka MAZEL M. H. Mazurkiewicz dala siE;) poznac jako solidny i
godny zaufania partner, ktory ponadto sluzyl fachowq pomocq i doradztwem w zakresie
stosowanych elementow i rozwiqzan technicznych. WaznCl, wart q podkreslenia rzeczq
jest przyjazny, zorientowany na Klienta personel Sp6/ki , dajqcy gwarancjE;)
profesjonalizmu, stabilnosci i odpowiedzialnosci.
Z pelnym przekonaniem polecamy FirmE;) MAZEL M.H. Mazurkiewicz spolka jawna
z Zielonej Gory, jako wiarygodnego, kompetentnego i godnego zaufania partnera, liczqc
na dalszq , owocnq wsp6/pracE;).

