Od:
Wysłano:
Do:

Temat:
Załączniki:

Damian Woźniak
11 stycznia 2016 18:24
Marek Kraszewski; Marek Kraszewski; m.kraszewski@teatr-zydowski.art.pl;
borsuk70@tlen.pl; Adam Baliński; Jan Grenwald; Aleksandra Krakowiak
'info@ryszardkozlowski.pl'; Rafał Latoszek; 'Biuro TSKZ'; rec <rec@o2.pl>
(rec@o2.pl); Marcin Duda
FW: TEATR ŻYDOWSKI - harmonogram przeglądu technicznego i pomiarów 2016
2016 01 11 TŻ_ Terminy przeglądow techn.xls

Ważność:

Wysoka

DW:

Szanowny Panie Marku,
W nawiązaniu do naszej rozmowy oraz korespondencji przesyłam tabelaryczne potwierdzenie poszczególnych
kontroli i terminów.
Uprzejma prośba o potwierdzenie, że strażak może w dniu 18 stycznia od godziny 11:00 przeprowadzić obchód
budynku.
Jeżeli nie w tym dniu takiej możliwości – pytanie na kiedy taki obchód byłby możliwy. Niestety 14. stycznia
rzeczoznawca p.poż nie ma już wolnego terminu.
Z naszej strony kwestie kontroli budynkowych będzie prowadziła p. Renata Czaplińska (608 688 000) oraz p. Ryszard
Kozłowski (501 742 599) przy udziale przedstawiciela z TSKŻ jako użytkownika (zapewne p. R. Antonowicz)
Postaram się być na początku pierwszego spotkania i ew. uczestniczyć w kolejnych spotkaniach.
Pozdrawiam
Damian Wozniak

Dnia 8 stycznia 2016 15:45 Damian Woźniak napisał(a):
Szanowni Państwo,
Dziękuje za maila. Ze swojej strony potwierdzamy ponownie podstępność w ww. terminach. W
poniedziałek potwierdzimy finalnie każdy z terminów kontroli.
Pozdrawiam
Damian Wozniak

From: Marek Kraszewski [mailto:m.kraszewski@icloud.com]
Sent: Friday, January 8, 2016 11:14 AM
To: Damian Woźniak <damian.wozniak@ghelamco.com>
Cc: Mariusz Jarosz < >; Norbert Pobiegły <norbert.pobiegly@gmail.com>; Adam Baliński
<a.balinski1@gmail.com>; Jan Grenwald <grenwald1@gmail.com>; Aleksandra Krakowiak
<a.krakowiak@teatr-zydowski.art.pl>
Subject: TEATR ŻYDOWSKI - harmonogram przeglądu technicznego i pomiarów 2016

Szanowni Państwo,
Potwierdzając uzgodnienia z dnia 7 stycznia 2016 r., przedstawiam harmonogram przeglądów
instalacji oraz zabezpieczeń p.poż. w pomieszczeniach zajmowanych przez Teatr Żydowski w
budynku przy Placu Grzybowskim 12/16.
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A. Dnia 14.01.2016 godz. 12.00 pok. 206 - spotkanie z konstruktorem budowlanym i przegląd
konstrukcji budynku oraz dokumentacji techniczno-budowlanej. W czasie ostatnich 10 lat Teatr
nie przeprowadzał prac modernizacyjnych czy przebudowy pomieszczeń, które wymagałyby
pozwolenia na budowę. Prowadzono jedynie bieżące prace konserwacyjno - remontowe,
pozwalające na utrzymanie pomieszczeń Teatru w należytym stanie. W maju 2010 roku Teatr
przeprowadził inwentaryzację zajmowanych pomieszczeń, która nadal jest aktualna.
B. Dnia 17.01.2016 godz. 18.00 - pomiary obciążenia instalacji na dużej scenie,
(szczegóły techniczne dot. sposobu pomiaru będą uzgodnione w dniu 14.01.2016 r.),
C. Dnia 18.01.2016 godz. 10.00 pok. 206 - zebranie komisji przeglądowej i ustalenie
harmonogramu przeglądów instalacji:
- elektrycznej budynku
- elektrycznej sceny głównej i sal prób
- p.poż
- telefonicznej
- komputerowej
- wodno-kanalizacyjnej
- centralnego ogrzewania
- wentylacji i klimatyzacji
Przeglądy poszczególnych instalacji odbędą się w obecności pracowników administracyjno technicznych, odpowiedzialnych za pszczególne instalacje oraz udostępnimy posiadaną
dokumentację.
D. Dnia 21.01.2016 godz. 19.00 - pomiary obciążenia instalacji na scenie kameralnej.

Marek Kraszewski
Tel. +48 510140437
__________________________________
TOTUS MUNDUS AGIT HISTRIONEM
-Serdecznie pozdrawiam/ mit freundlichen Grüßen,
Renata Czaplińska
ReConsulting Renata Czaplińska
Pl. Piastowski 22/5
PL-58-560 Jelenia Góra
NIP 6111285115
Mob. Tel. +48 608 688 000
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