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PPprojekt Sp. z o.o. to firma, która łączy w sobie młodość oraz doświadczenie
uzyskane w trakcie wieloletniej praktyki, wsparte solidnym wykształceniem.
Profil działalności firmy ukierunkowany jest na świadczenie kompleksowych usług
w zakresie infrastruktury drogowej, kolejowej, mostowej oraz budownictwa
przemysłowego. Współpracujemy z wysokiej klasy specjalistami z uprawnieniami
zarówno projektowymi jak i wykonawczymi. Pracujemy w oparciu o nowoczesne
oprogramowanie z wykorzystaniem specjalistycznych i zaawansowanych technik
komputerowych.
Dzięki temu możemy zagwarantować Klientom kompletne usługi w obszarze
projektowania, doradztwa technicznego i zarządzania projektami.

PPprojekt Sp. z o.o. zapewnia
kompleksową obsługę inwestycji
począwszy od etapu planowania,
poprzez projektowanie,
doradztwo techniczne aż do
realizacji inwestycji. W imieniu
Inwestora prowadzimy również
zarządzanie projektem oraz jego
monitoring.
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Projekty
Projekty dróg i autostrad
Projekty linii kolejowych
Projekty obiektów inżynierskich: mosty, wiadukty, przepusty
Projekty w zakresie robót towarzyszących robotom drogowym
Projekty budowlane i wykonawcze wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji
Koncepcje programowo – przestrzenne i projekty wstępne
Doradztwo techniczne
Analizy funkcjonalno – przestrzenne
Studia techniczno – ekonomiczno – środowiskowe
Analizy ekonomiczne
Analizy wykonalności
Opinie techniczne
Zarządzanie projektami
Inwestor zastępczy
Project Manager
Monitoring, analizy finansowe, rozliczenie kontraktu

W związku z popularną obecnie realizacją inwestycji drogowych w formule
zaprojektuj i wybuduj, PPprojekt Sp. z o.o. zapewnia wsparcie Wykonawcy na
każdym etapie realizacji kontraktów realizowanych w formule zaprojektuj i buduj,
począwszy od przygotowania przez Wykonawcę oferty do przetargu, poprzez
realizację projektu po realizację robót i rozliczenie zadania.
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Wsparcie Wykonawcy w przygotowaniu oferty
Ocena przedmiotu zamówienia i dokumentów przetargowych
Przygotowanie na podstawie dostępnej dokumentacji pytań do Inwestora,
sprawozdań i analiz
Wykonanie dokumentacji wymaganej na etapie składania oferty
Przygotowanie niezbędnych do wyceny rysunków, schematów, wstępnych obliczeń
Propozycje optymalizacji rozwiązań projektowych
Przygotowanie wstępnych ilości przedmiarowych do oferty
Ocena ryzyka i zagrożeń na kontrakcie
Doradztwo w przygotowaniu ogólnych harmonogramów
Pomoc w przygotowaniu koncepcji realizacji zadania
Ocena ścieżki krytycznej realizacji zadania
Udział w spotkaniach koordynacyjnych w ramach przygotowania oferty
Projektowanie
Ustalenie zasad współpracy z Klientem
Określenie potrzeb i wymagań Klienta
Optymalizacja rozwiązań, inżynieria wartości
Ustalenie możliwych rozwiązań projektowych zgodnych z PFU
Określenie we współpracy z Klientem optymalnych rozwiązań projektowych
Uzyskanie niezbędnych zezwoleń, decyzji, uzgodnień na potrzeby Projektu
Przygotowanie projektów budowlanych i uzyskanie niezbędnych pozwoleń
Przygotowanie projektów wykonawczych według harmonogramu Klienta
Opracowanie specyfikacji technicznych
Przygotowanie przedmiarów
Realizacja robót
Wprowadzenie koniecznych zmian do Projektu wynikających w trakcie realizacji
Nadzór autorski i wsparcie techniczne
Opracowanie projektów dla robót tymczasowych
Opracowanie raportów z inwentaryzacji dróg i budynków
Opracowanie raportów środowiskowych
Pomoc techniczna w przygotowaniu materiałów roszczeniowych
Monitoring, analizy finansowe, rozliczenie kontraktu
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Rozliczenie Zadania
Przygotowanie dokumentacji powykonawczej
Pomoc techniczna w okresie gwarancyjnym

W naszym działaniu wyróżnia nas:
Uczciwość, zaufanie, wzajemny szacunek i etyczne postępowanie stanowią
podstawę relacji naszej firmy z partnerami biznesowymi
Kreatywność oparta na wiedzy i doświadczeniu pozwala nam wybijać się ze
schematycznego myślenia i generować nowe, oryginalne pomysły
Motywacja która napędza nas do działania i osiągania rezultatów, daje nam
wskazówki w którym kierunku iść by ciągle móc się realizować
Zorientowanie na Klienta poprzez poznanie jego potrzeb, ścisłą współpracę
w trakcie realizacji zadań i budowanie długotrwałych relacji
Doświadczenie zdobyte przez współpracujący z nami zespół projektowy w realizacji
największych kontraktów drogowych w Polsce
Jakość świadczonych usług poprzez maksymalne zaangażowanie w pracę,
optymalizację rozwiązań i właściwą organizację pracy

Zapraszam do współpracy.

Paweł Pilecki
Prezes Zarządu
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