Dodatkowe info
ormacje
Maciej Długasze
ewski
Menadżer Projekktu
Skanska S.A.
36
kom. 502 746 83
Projekt w skróc
cie
Wartość: 31,5 mln zł brutto
Termin realizacji: grudzień
2012 r.
biektu:10 tys
Powierzchnia ob
m. kw.
Kubatura: 40 tys. m sześć.
Skanska
Skanska jest lide
erem
polskiej branży budowlanej.
b
Wykonujemy obiiekty
kubaturowe, drog
gowe,
mostowe, kolejow
we
i hydroinżynieryjn
ne.
Działamy jako de
eweloper
i realizujemy projjekty
z zakresu Partne
erstwa
Publiczno-Prywa
atnego, jak
autostrada A1 – kluczowy
projekt drogowy Europy.
Jesteśmy zaangażowani
w zrównoważonyy rozwój
i prowadzimy wła
asny
program: Zielona
a inicjatywa
Skanska. Zatrudniamy 7,7
tys. osób, których
bezpieczeństwo jest dla nas
priorytetem. Jestteśmy
najcenniejszą firm
mą
budowlaną w Po
olsce
według Rzeczpo
ospolitej
oraz Firmą Budo
owlaną
Roku w konkurssie
Eurobuild Award
ds.
Zajmujemy także
e 1. miejsce
w rankingach: Firma dla
dealny
Inżyniera oraz Id
Pracodawca wśród
profesjonalistów
i studentów.
Wśród naszych
najważniejszych realizacji
są Złote Tarasy
w Warszawie, au
utostrada
A1, zbiornik wod
dny Świnna
Poręba, most Milenijny we
P
Wrocławiu oraz Port
Lotniczy w Jasionce
k. Rzeszowa.
Jesteśmy częścią Grupy
Skanska, zatrudn
niającej 52
tys. osób w Euro
opie, USA
i Ameryce Łacińsskiej. Grupa
Skanska jest jedną
f
z największych firm
budowlanych na świecie, od
ą na
1965 r. notowaną
sztokholmskiej giełdzie.
g
W 2011 roku wykkazała
przychody w wyssokości
122,5 mld SEK (ok. 60,65
mld zł).

Informacja prasowa
a

Skanska wmurow
S
wała kam
mień węgielny pod
d budow
wę
C
Centrum
Transferru Wiedz
zy i Innow
wacji „Se
ervice In
nterL
Lab”
w Szczecinie
Szczecin, 28 marca
m
2012 r.
28
8 marca odby
yła się uroczy
ystość związa
ana
z wmurowanie
em kamienia węgielnego
w
pod
p
budowę budyn
nku biurowo--socjalnego dla
d
um Transferu
u Wiedzy
potrzeb Centru
i Innowacji
I
dla
a sektora usłu
ug „Service
In
nter-Lab” w Szczecinie.
S
W
Wykonawcą
prrac
je
est firma Skan
nska.
Kontrakt o warttości prac projektowoK
bu
udowlanych ponad
p
31 mln zł
z brutto
re
ealizowany jesst w formule „Zaprojektuj i
bu
uduj” i współfinansowany prrzez Unię
Funduszu
Europejską z Europejskiego
E
R
Rozwoju
Regio
onalnego.
In
nnowacyjność
C
Centrum
Transsferu Wiedzy i Innowacji
Uniwersytetu Szczecińskiego
S
o ma pomagać
ć
w rozwijaniu wsspółpracy pom
między
je
ednostkami na
aukowo-badaw
wczymi,
in
nstytucjami oto
oczenia biznessu,
prrzedsiębiorstw
wami oraz jedn
nostkami
ad
dministracyjnyymi poprzez wymianę
w
in
nformacji, wied
dzy i doświadcczenia,
szzczególnie w zakresie
z
usług
g i zarządzania
a
ekkonomiką. W rozbudowanyym przez Skan
nska
ob
biekcie znajdą
ą się siedziby Centrum
In
nformacji Mena
adżerskiej, Ce
entrum Badań
i Innowacji,
I
Cen
ntrum Przedsiębiorczości orraz
C
Centrum
Eduka
acji Biznesowe
ej. Będą się tu
u
od
dbywać warszztaty, szkolenia i konferencje,
a swoje pierwszze siedziby bę
ędą miały now
wo
po
owstające przzedsiębiorstwa
a.
Za
akres działań
ń
Budynek socjallno-biurowy, który
k
zostanie
aadaptowany na potrzeby Centrum,
C
ma
za
czztery kondygn
nacje (łącznie z piwnicą)
i wykonany
w
jestt w konstrukcji szkieletowej
że
elbetowej. Po
odzielony jest na trzy osobne,
niiezależne konstrukcyjnie se
egmenty, każd
dy
z osobną klatką
ą schodową i szybem
s
w
windowym.
In
nwestycja zakłłada wykorzysstanie konstruk
kcji
isstniejącego budynku wraz z trzonami klate
ek
scchodowych, dobudowanie je
ednej kondygn
nacji

oraz połączenie
p
teg
go budynku z siedzibą
s
Wydziiału Zarządzan
nia i Ekonomik
ki Usług
Uniwe
ersytetu Szcze
ecińskiego za pomocą
parterowego łącznikka. Aby odciąż
żyć
konstrrukcję budynku, usunięte zo
ostaną
murow
wane ściany osłonowe, a na
astępnie
wykon
nane nowe w ttechnologii lek
kkiej (szkło na
profila
ach aluminiowyych). Ściany zewnętrzne
z
zastąp
pione przez syystemowe kon
nstrukcje
fasado
owe pozwolą n
na obniżenie wydatków
w
na
ogrzew
wanie budynkku.
Aktuallnie na obiekccie prowadzone są roboty
murow
we. Zakres pra
ac obejmuje wykonanie
w
instala
acji wewnętrzn
nych i zewnętrrznych, w tym
wodocciągowej, kana
alizacyjnej, ele
ektrycznej,
grzew
wczej i klimatyzzacji. Zamontu
ujemy także
instala
acje specjalistyyczne: system
m
okablo
owania struktu
uralnego umoż
żliwiającego
transm
misję danych i głosu, instala
ację
odgrom
mową i przepiięciową, syste
em
sygnalizacji pożaru,, system włam
mania
adu, kontroli do
ostępu oraz te
elewizji
i napa
użytko
owej.
Zagosspodarujemy rrównież teren wokół
budyn
nku dostosowu
ując go do now
wej funkcji
poprze
ez przebudow
wę ciągów kom
munikacyjnych
(chodn
niki, dojścia i m
miejsca postojjowe) oraz
uzupe
ełnienie istnieją
ącego oświetle
enia.
Wykon
namy plac z fo
ontanną, małą
ą architekturę
i uporzządkujemy terreny zielone.
Skans
ska w regioniie
Skansska jest wykon
nawcą wielu obiektów
o
użytecczności publiccznej, m.in. Biblioteki
Techn
nicznej i Centrrum Nauk Info
ormacyjnych
Politecchniki Poznań
ńskiej oraz bud
dynku o
charakkterystycznym
m kształcie parragrafu dla
Wydziiału Prawa i A
Administracji Uniwersytetu
Łódzkkiego. Obecnie
e w regionie
zachodniopomorskim prowadzi przebudowę
ala Rejonoweg
go w Nowogarrdzie oraz
Szpita
budow
wę pawilonu w
wystawowego służącego
s
celom Centrum Dialogu „Przełom
my”
w Szcczecinie.
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