Dodatkowe informacje:
Agnieszka Piejak, Skanska
tel. 502 746 124
W skrócie
Zakres budowy:
Rozbudowa dawnej drukarni przy ulicy Felińskiego.
Wartość kontraktu:
16 mln zł brutto
Termin realizacji: 30 czerwca
2012r.
Skanska
Skanska jest liderem polskiej
branży budowlanej. Wykonujemy obiekty kubaturowe,
drogowe, mostowe i hydroinżynieryjne. Działamy tez
jako deweloper. Realizujemy
projekty z zakresu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego,
takie jak autostrada A1 –
kluczowy projekt drogowy
Europy. Zatrudniamy ok. 6
tys. osób. Jesteśmy najcenniejszą firma budowlaną
w Polsce (wg rankingu
Newsweeka i A.T. Kearney
oraz Rzeczpospolitej).
W 2008 r. zajęliśmy pierwsze
miejsce w rankingach:
„Firma dla Inżyniera” oraz
„Idealny Pracodawca” wg
inżynierów i studentów.
Skanska to także najlepiej
zarządzana marka w polskim budownictwie wg Marketing & More.
Wśród naszych najważniejszych realizacji są Złote Tarasy, most Tysiąclecia we Wrocławiu, zbiornik wodny
Świnna Poręba oraz stadion
piłkarski w Kielcach. Jesteśmy częścią Grupy Skanska,
zatrudniającej 60 tys. osób
w Europie, Stanach Zjednoczonych i Ameryce Łacińskiej. Grupa Skanska jest
jedną z największych firm
budowlanych na świecie. Od
1965 r. notowana jest na
sztokholmskiej giełdzie.
W 2009 roku Grupa Skanska
wykazała przychody w wysokości 136,8 mld SEK (ok.
54,7 mld zł).

Informacja prasowa
Skanska zrealizuje nową siedzibę Mazowieckiego Urzędu Skarbowego
Warszawa, 13 października 2010 r.

Skanska podpisała z Pierwszym Mazowieckim
Urzędem Skarbowym w Warszawie kontrakt na
rozbudowę dawnej drukarni, zlokalizowanej
obok istniejącej Izby Skarbowej przy ul. Felińskiego. Zakończenie kontraktu o wartości prawie 16 mln zł brutto zaplanowano na koniec
czerwca 2012 r.

Skanska zajmie się także rozbiórką i wyburzeniem obiektów magazynowych i zagospodarowaniem terenu wraz z infrastrukturą.
To kolejny projekt realizowany przez Skanska na
Żoliborzu. Obecnie jesteśmy wykonawcą przebudowy Dworca Gdańskiego i budujemy apartamenty przy ulicy Gen. Zajączka.

Rozbudowa pozwoli na dostosowanie budynku
do potrzeb Pierwszego Mazowieckiego Urzędu
Skarbowego, którego siedziba znajduje się obecnie przy ul. Mazowieckiej.
Kontrakt obejmie adaptację budynku dawnej
drukarni oraz dobudowę nowego skrzydła z pomieszczeniami biurowymi. Istniejący budynek, o
powierzchni użytkowej prawie 4,4 tys. m kw. zostanie powiększony do 7,5 tys. m kw. Po przebudowie siedziba Urzędu będzie mieć 3 kondygnacje nadziemne i jedną podziemną.

Zdjęcie:
Budowa apartamentów
na Żoliborzu

www.skanska.pl
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