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Fugasówka, 27 lipca 2017 roku

AWBUD przebuduje oczyszczalnię ścieków „Mikulczyce” w Zabrzu
Grupa AWBUD podpisała umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową
oczyszczalni ścieków „Mikulczyce” w Zabrzu. Zakontraktowane zlecenie zostanie zrealizowane
na rzecz Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., a jego wartość
oszacowano na ok. 17,06 mln zł netto. Prace budowlane rozpoczną się w bieżącym kwartale i
potrwają dwa lata.
W ramach otrzymanego zlecenia Grupa AWBUD przebuduje część obiektów stanowiących infrastrukturę
oczyszczalni ścieków, a część zabudowy wyburzy i zastąpi nową. Ponadto Grupa zmodernizuje
infrastrukturę i sieci na terenie oczyszczalni, celem dostosowania całego obiektu do obowiązujących
przepisów z zakresu ochrony środowiska.
Zlecenie

zostało

pozyskane

w

drodze

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego,

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przez Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o.o. Oferta Grupy AWBUD została oceniona przez Komisję Przetargową za
najatrakcyjniejszą spośród zgłoszonych do konkursu.
- Projekty dla ekologii i energetyki stanowią jedną z trzech głównych specjalizacji Grupy AWBUD, a ich
udział w przychodach Grupy systematycznie rośnie. Posiadamy bogate kompetencje, skupione w
dedykowanym realizacji tylko tego typu zleceń dziale, które pozwalają nam świadczyć obsługę w
systemie zaprojektuj i wybuduj, poszerzoną o uzyskanie niezbędnych pozwoleń środowiskowych,
zintegrowanych i sektorowych. Z kolei rozbudowany park maszynowy umożliwia nam realizację
skomplikowanych technologicznie projektów, w takich obiektach jak oczyszczalnie ścieków, zakłady
kogeneracji biomasy czy elektrociepłownie. – mówi Michał Wuczyński Prezes Zarządu AWBUD S.A.
W pierwszym kwartale 2017 roku przychody Grupy AWBUD z realizacji zleceń dla ekologii i energetyki
wynosiły ponad 15,8 mln zł wobec 9,6 mln zł osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku, co
stanowiło odpowiednio 27,7 proc. oraz 15,5 proc. udział w ogólnych wpływach Grupy w tych okresach.

_____________
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
międzynarodowych, jak i polskich firmach budowlanych. Grupa realizuje prace przede wszystkim w formule
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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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