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Fugasówka, 29 września 2017 roku

AWBUD ma kontrakt na budowę projektu mieszkaniowego o wartości 32,6 mln zł
netto
Grupa AWBUD podpisała umowę na realizację robót budowlanych w systemie generalnego
wykonawstwa na rzecz GPI Centrum Południowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Przedmiotem kontraktu jest wykonanie wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul.
Gwiaździstej we Wrocławiu wraz z kompletną infrastrukturą towarzyszącą. Prace budowlane
rozpoczną się w terminie 14 dni od dnia przekazania spółce AWBUD terenu budowy, co nastąpi
niezwłocznie po podpisaniu umowy. Zakończenie robót przewidziano do 31 lipca 2019 roku.
Wartość kontraktu została oszacowana na blisko 32,6 mln zł netto.
W ramach generalnego wykonawstwa Grupa AWBUD wybuduje i przekaże inwestorowi obiekt w stanie
nadającym się do bezpośredniego użytkowania wraz z pełną infrastrukturą wewnętrzną, a także
ureguluje wszystkie formalności administracyjne poprzedzające złożenie wniosku o pozwolenie na
użytkowanie budynku. Zakres prac objętych umową przewiduje: wykonanie budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z dwukondygnacyjnym garażem podziemnym oraz instalacjami wewnętrznymi, a
także budowę parkingów, dróg wewnętrznych, drogi pożarowej oraz małej architektury na terenie
bezpośrednio przyległym do budynku.
Zlecenie zostało pozyskane w drodze zgłoszenia oferty do przetargu ogłoszonego przez GPI Centrum
Południowe Sp. z o.o.
-

Grupa

AWBUD

specjalizuje

się

w generalnym

wykonawstwie

dla

segmentu

budownictwa

przemysłowego oraz komercyjnego. W tych obszarach mamy duże doświadczenie, poparte
rozbudowanym katalogiem zrealizowanych projektów. Uważamy, że posiadamy zasoby, kompetencje
i doświadczenie, które pozwalają nam z powodzeniem realizować także inwestycje z zakresu
budownictwa mieszkaniowego. W portfolio mamy już pierwsze takie projekty, m.in. Botanica Residence
we Wrocławiu dla mLokum czy obecnie realizowane osiedle Murapol Parki Warszawy dla Grupy
Murapol. – mówi Michał Wuczyński, Prezes Zarządu AWBUD S.A. – Kontrakt dla GPI Centrum Południowe
Sp. z o.o. jest wyrazem realizacji strategii dywersyfikacji portfela zleceń oraz budowania pozycji
generalnego wykonawcy w segmencie inwestycji mieszkaniowych – dodaje Michał Wuczyński.
W bieżącym roku, tylko w ramach zleceń dotyczących generalnego wykonawstwa, Grupa AWBUD
podpisała umowy na łączną kwotę blisko 70,8 mln zł netto. Wśród tegorocznych zleceniodawców Grupy
AWBUD znaleźli się m.in. Biuro Inwestycji Kapitałowych Sosnowiec Sp. z o.o., Hossa Star Sp. z o.o., DL
Project Management S.A. czy Asetino Sp. z o.o.
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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
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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