
projektowanie, nadzory, ekspertyzy



O FIRMIE
Chętnie podejmujemy się zadań 
kompleksowych „pod klucz”, łącznie 
ze wszystkimi procedurami formalnoprawnymi 
zmierzającymi do uzyskania urzędowej 
decyzji umożliwiającej rozpoczęcie robót 
budowlanych (zgłoszenie, pozwolenie 
na budowę, zgoda na realizację inwestycji 
drogowej, tzw. ZRID itp.). 
 
Równolegle oferujemy szereg innych 
prac, takich jak sprawowanie nadzorów 
inwestorskich, doradztwo techniczne 
i inwestycyjne (konsulting), przeprowadzanie 
inwentaryzacji w terenie, wykonywanie 
wybranych specjalistycznych badań 
i orzeczeń. Świadczone przez nas usługi 
dotyczą najczęściej takich obiektów jak: 
mosty, wiadukty, tunele, kładki dla pieszych, 
przepusty, konstrukcje oporowe, drogi, 
place, ścieżki rowerowe, obiekty kubaturowe 
(przemysłowe, mieszkaniowe, magazynowe, 
itp.), ale również fundamenty, konstrukcje 
wsporcze, komory sieci podziemnych 
itd., zarówno w technologii żelbetowej, 
jak i stalowej czy drewnianej.

Pracownie Inżynierskie SOCHA to firma, 

która z powodzeniem funkcjonuje na rynku inwestycji 

budowlanych. Główny przedmiot naszej działalności 

to szeroko rozumiane projektowanie, ekspertyzy 

i opinie techniczne oraz nadzory inwestorskie. 
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W ramach opracowań wykonujemy:
koncepcje projektowe, projekty budowlane,
projekty wykonawcze, przedmiary robót,
kosztorysy inwestorskie i ofertowe,
szczegółowe specyfikacje techniczne.
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Specjalizujemy się w projektowaniu 

obiektów komunikacyjnych. 

Projektujemy mosty, wiadukty, 

tunele, kładki, drogi i parkingi.

 
W zakres działalności naszej firmy wchodzą 
projekty obiektów całkowicie nowych oraz 
remonty, przebudowy lub rozbudowy obiektów 
już istniejących. Możemy również zaoferować 
wykonanie projektów dotyczących zarówno 
montażu, jak i rozbiórki obiektów budowlanych, 
także w aspekcie technologii wykonywania prac.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych 
klientów, oferujemy wykonywanie projektów 
wielobranżowych wraz z ich prowadzeniem 
od strony formalnoprawnej.

Zapewniamy kompleksową obsługę projektu. 
W imieniu inwestora uzyskujemy wszelkie 
niezbędne decyzje administracyjne, takie 
jak pozwolenia wodnoprawne, decyzje 
środowiskowe, aż do uzyskania decyzji 
uprawniających do rozpoczęcia robót 
budowlanych. Przygotowujemy kompletne 
i rzetelne dokumentacje przetargowe, w skład 
których mogą wchodzić kosztorysy ofertowe, 
przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania 
i odbioru robót budowlanych.

Domeną naszej działalności projektowej 
są obiekty inżynierskie.
Zaprojektowaliśmy wiele mostów, wiaduktów, 
tuneli czy kładek o długościach
od kilku do ponad 200 metrów, na wąskich 
dróżkach, jak i drogach wyższych
klas, a do tego infrastrukturę towarzyszącą.
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Projektujemy ponadto: obiekty przemysłowe (hale, wiaty, 

estakady, konstrukcje wsporcze), obiekty komunalne 

(komory sieci podziemnych, budynki technologiczne 

np. stacji transformatorowych, prostownikowych itp.), obiekty 

budownictwa tradycyjnego (handlowe i mieszkaniowe).

Przykładem współpracy z inwestorami prywatnymi jest 
projektowanie samoobsługowych myjni samochodowych, 
również dla bardzo dużych pojazdów (np. kombajnów).
Oferujemy projekty obiektów charakterystycznych 
dla terenów zurbanizowanych.

Dostępność celowych funduszy europejskich skłania 
samorządy do inwestowania w infrastrukturę rowerową. 
Wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom i, oprócz dróg 
samochodowych i parkingów, proponujemy projekty 
ścieżek rowerowych, tzw. miasteczek ruchu drogowego 
dla dzieci i młodzieży, terenów zielonych i rekreacyjnych 
z zapleczem sportowym i placami zabaw. Nasze 
usługi w tym zakresie cieszą się bardzo dużym 
zainteresowaniem.
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Dzięki różnorodności projektowanych przez nas konstrukcji, nie boimy się obiektów nietypowych.

Posiadana przez nas wiedza i narzędzia pozwalają na zaoferowanie inwestorom dokumentacji 
projektowych budowli o najwymyślniejszych kształtach oraz — w przypadku takiej potrzeby — 
na przykład — z ruchomymi elementami o napędzie elektro-mechanicznym (zwodzone mosty 
i kładki lub ruchome pomosty).

Współpraca z architektami 
i konserwatorami zabytków pozwala 
na zharmonizowanie bryły z otoczeniem 
tak, by użytkownicy byli zadowoleni, 
a inwestorzy dumni z kolejnej wizytówki 
swojego miasta czy wsi.



Wykorzystujemy do tego nowoczesny sprzęt:
posługujemy się m.in. detektorem zbrojenia 
Profometer 5+ szwajcarskiej firmy PROCEQ, 
określającym również grubość otuliny i średnicę 
prętów w konstrukcjach żelbetowych,
do określania jednorodności i wytrzymałości 
betonu używamy „cyfrowego” młotka Schmidta 
DigiSchmidt tej samej firmy, a powłoki malarskie 
konstrukcji stalowych sprawdzamy aparatem 
do mierzenia grubości powłok Deltascope 
niemieckiej firmy Helmut Fischer AG.

Ekspertyzy,
opinie

t e c hn i c z ne
Nasza firma — dzięki wykonaniu 

rzetelnych ocen stanu technicznego, 

sporządzaniu opinii technicznych 

lub ekspertyz dotyczących obiektów 

budowlanych będących w złym 

stanie technicznym — może ułatwić 

inwestorom podejmowanie trudnych 

decyzji związanych z ich remontami, 

przebudową czy wyburzeniem.

Przed jakąkolwiek ingerencją w już istniejący 
obiekt budowlany konieczne są inwentaryzacje 
budowlane. Wykonujemy je na podstawie 
własnych pomiarów i badań, z dużą dokładnością 
i starannością. Dzięki wykorzystaniu 
odpowiedniego do tych celów sprzętu, możemy 
zmierzyć nawet trudno dostępne miejsca. 

Wykonujemy przeglądy okresowe obiektów 
budowlanych oraz prowadzimy książki obiektów  
mostowych i kubaturowych.

PRzEglądy
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Firma zajmuje się także nadzorami budowlanymi. Podejmujemy się nadzorów inwestorskich 
nad budową, przebudową lub remontem obiektów inżynierskich, budynków i innych konstrukcji 
budownictwa przemysłowego. W ramach nadzoru możliwe jest również rozliczanie budowy. 
Powyższe prace stanowią niemały odsetek wszystkich naszych zleceń.

N a d z o r y i nwes to r sk i e
i  auto rsk ie

Wykonujemy nadzory nad realizacjami 

własnych i obcych projektów budowlanych.
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Zależy nam, by zatrudniani przez nas pracownicy 
posiadali odpowiednie kwalifikacje niezbędne 
do wykonywania określonych obowiązków. Dbając 
o rozwój intelektualny kadry naszego przedsiębiorstwa, 
stwarzamy jej możliwość uczestnictwa w różnego 
rodzaju szkoleniach, konferencjach i seminariach. 
Chcąc osiągać coraz lepsze efekty, praktykujemy 
system motywacji pracowników.

N a s z

Nasi pracownicy to ludzie ambitni, pełni pomysłów i inicjatyw. Dysponujemy nie tylko dynamiczną, 
pełną zapału, młodą kadrą inżynierów, którzy posiadają odpowiednie wykształcenie niezbędne 
do należytego wykonywania swojej pracy — pracują z nami również osoby z długoletnim 
doświadczeniem oraz ogromną wiedzą. Taka współpraca gwarantuje firmie wysoką efektywność.
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Wysiłki związane ze zwiększeniem udziału 

w rynku oraz z rozwojem technicznym 

nie miałyby większego sensu, gdyby 

nie inwestycja w ludzi pracujących w naszej 

firmie.



Pracownie Inżynierskie SOCHA sp. z o.o. , ul. J. K. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz, www.socha-pi.pl

e-mail: biuro@socha-pi.pl, tel. 523 251 215, faks 523 251 202
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