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Fugasówka, 1 września 2017 roku

AWBUD wybuduje Centrum Badawczo-Rozwojowe w Ożarowie Mazowieckim
Grupa AWBUD podpisała umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z utworzeniem
Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie nowoczesnych form suplementów diety i
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Zlecenie, o wartości ok. 5,15
mln zł netto, zostanie zrealizowane na rzecz Komarko Sp. z o.o., producenta suplementów diety
z

Ożarowa

Mazowieckiego.

Harmonogram

inwestycji

przewiduje

rozpoczęcie

prac

budowlanych w trzecim kwartale br., zaś ich zakończenie do 8 czerwca 2018 roku.
W ramach otrzymanego zlecenia Grupa AWBUD będzie odpowiedzialna za budowę obiektu Centrum
Badawczo–Rozwojowego w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Stanisława Kierbedzia 9,

wraz z

towarzyszącą infrastrukturą techniczną, obejmującą instalacje: wewnętrze wodno-kanalizacyjne,
wentylacji i klimatyzacji, wewnętrzną wody oczyszczonej, gruntowej pompy ciepła z odwiertami oraz
elektryczne i niskoprądowe. Zakres prac objętych umową przewiduje również wyburzenie istniejącego
budynku parterowego, zagospodarowanie terenu, a także uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
obiektu. Powierzchnia całkowita czterokondygnacyjnej budowli Centrum Badawczo-Rozwojowego
wyniesie blisko 1,03 tys. mkw., zaś kubatura ponad 4,12 tys. m sześc.
- Cieszy nas, że kolejna firma doceniła nasze kompetencje i doświadczenie w obszarze budownictwa
przemysłowego i wybrała jako partnera w realizacji projektu inwestycyjnego umożliwiającego jej dalszy
rozwój. Nasze portfolio projektów wykonanych dla firm z branży farmaceutycznej, pozwoliło nam zdobyć
specjalistyczną wiedzę przydatną podczas realizacji projektów budowlanych dla podmiotów z tego
segmentu rynku. Wierzymy, że Komarko Sp. z o.o. dołączy do grona zadowolonych klientów Grupy
Awubd, zaś my pogłębimy swoją specjalizację w realizacji tego typu projektów. – mówi Michał
Wuczyński Prezes Zarządu AWBUD S.A.
Zlecenie zostało pozyskane w drodze postępowania ofertowego dotyczącego projektu finansowanego
ze środków funduszy UE, pt. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie nowoczesnych
form

suplementów

diety

i

środków

spożywczych

specjalnego

przeznaczenia

żywieniowego”,

ogłoszonego przez Komarko Sp. z o.o. w Ożarowie Mazowieckim.

_____________
Grupa AWBUD posiada bogate doświadczenie w obszarze budownictwa przemysłowego, m.in. w zakresie budowy
zakładów produkcyjnych, obiektów magazynowych, konstrukcji żelbetowych i specjalistycznych instalacji. AWBUD
realizuje także projekty z zakresu rewitalizacji galerii handlowych oraz obiektów użyteczności publicznej, a także
inwestycje z obszaru ekologii. Zespół około 450 wysoko wykwalifikowanych pracowników, w tym 100 inżynierów
różnych specjalizacji, łączy doświadczenie i kompetencje wynikające z ponad 25 lat działalności AWBUD na polskim
rynku i realizacji ponad 400 inwestycji. Pracownicy Grupy AWBUD zdobywali doświadczenia w największych zarówno
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międzynarodowych, jak i polskich firmach budowlanych. Grupa realizuje prace przede wszystkim w formule
generalnego wykonawstwa. Kontrakty są pozyskiwane przez biura regionalne, znajdujące się w Warszawie, Poznaniu
i Wrocławiu, a także przez centralę w Zawierciu w woj. śląskim. Najczęściej są to inwestycje o wartości od 10 do 100
mln zł. W strukturach Grupy AWBUD funkcjonuje własne biuro projektowe, zaś własne siły wykonawcze zapewniają
wsparcie w realizacji kontraktów, w szczególności w obszarze prac żelbetowych i sanitarnych.
Kontakt:
Małgorzata Gaborek | Dyrektor ds. Public Relations
E: malgorzata.gaborek@murapol.pl | M: 510 896 877
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