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Fugasówka, 18 września 2017 roku

AWBUD z dwoma kontraktami od ZGH „Bolesław” S.A. na łączną kwotę 26,8 mln
zł
Grupa AWBUD zrealizuje na rzecz Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” S.A. w Bukownie
(spółki wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej Stalprodukt S.A.), jednego z głównych na rynku
krajowym oraz znaczącego na rynkach krajów sąsiadujących dostawcy cynku i stopów,
projekt inwestycyjny polegający na budowie hali namiarowni wsadu. Ponadto AWBUD wykona
prace przygotowawcze do budowy nowej hali wanien w ZGH „Bolesław” S.A. Wartość zleceń
oszacowano na ok. 26,8 mln zł netto.
W ramach pierwszego zadania inwestycyjnego Grupa AWBUD, jako generalny wykonawca, wybuduje
dwusegmentową halę o konstrukcji stalowej, wykona niezbędne prace żelbetowe, instalacyjne oraz
technologiczne wraz z przebudową i rozbudową przewidzianej wokół zaplanowanego obiektu
infrastrukturą drogową i kolejową. Prace budowlane zostaną zrealizowane do 16 sierpnia 2018 roku.
Umowa opiewa na kwotę 22,6 mln zł netto.
Drugie zakontraktowane zamówienie dotyczy wykonania prac przygotowawczych do budowy nowej
hali wanien w ZGH „Bolesław” S.A. W ramach prac AWBUD m.in. przebuduje i rozbuduje istniejącą
infrastrukturę podziemną, przebuduje układ drogowy, a także wykona przestrzenną konstrukcję
żelbetową pod chłodnię elektrolitu. Termin zakończenia prac wskazano na 29 grudnia 2017 roku, zaś
wartość zlecenia oszacowano na 4,2 mln zł.
- Budownictwo przemysłowe jest jednym z trzech wiodących, obok realizacji z obszaru ekologii oraz
rewitalizacji obiektów przemysłowych i handlowych, segmentów działalności Grupy AWBUD. O wysokiej
specjalizacji wykonywanych w tym obszarze prac oraz posiadaniu niezbędnych do tego kompetencji,
świadczy bogate portfolio projektów zrealizowanych. Mieliśmy okazję wykonywać prace zarówno dla
krajowych, jak i międzynarodowych dużych firm, takich jak Tymbark - MWS, Eberspächer czy Konsorcjum
Stali. – mówi Michał Wuczyński Prezes Zarządu AWBUD S.A. – O wysokiej jakości naszych usług świadczy
także to, że ZGH Bolesław to klient, dla którego w ubiegłym roku zrealizowaliśmy specjalistyczny obiekt
budowlany. – dodaje Michał Wuczyński.
W 2016 roku Grupa AWBUD, jako jeden z wykonawców, wybudowała zakład przerobu odpadów w ZGH

„Bolesław” S.A. w Bukownie. Zlecenie opiewało na kwotę 17 mln zł netto.
_____________
Grupa AWBUD posiada bogate doświadczenie w obszarze budownictwa przemysłowego, m.in. w zakresie budowy
zakładów produkcyjnych, obiektów magazynowych, konstrukcji żelbetowych i specjalistycznych instalacji. AWBUD
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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
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

www.awbud.pl
Centrala: Fugasówka k. Zawiercia, 42-440 Ogrodzieniec, ul. Reja 4, tel. 32 671 52 01/02, fax 32 672 22 80, biuro@awbud.pl, NIP 712015-76-18, Regon 430046288, KRS 0000023958

