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Warszawa, 24 października 2008 roku

Skanska ma kolejne kontrakty za ponad ćwierć mld złotych
Skanska zmodernizuje nawierzchnię lotniska wojskowego w Powidzu oraz pompownię
Stary Port we Wrocławiu. Łączna wartość obu kontraktów przekracza 270 mln zł brutto.
W tym tygodniu ogłosiliśmy już podpisanie umów na kwotę około 0,5 mld zł.
Wartość prac, które wykonamy na lotnisku w Powidzu, wyniesie prawie 206 mln zł brutto.
W związku z planowanymi zadaniami dodatkowymi kwota ta może wzrosnąć o ok. 50% .
Inwestorem projektu jest 17 Terenowy Oddział Lotniskowy w Gdańsku. Kontrakt zostanie
zrealizowany w trzech etapach i zakończy się 30 września 2011 roku.
- To kolejne lotnisko wojskowe, które zmodernizujemy. W ciągu ostatnich pięciu lat
realizowaliśmy projekty na lotniskach w Poznaniu-Krzesinach, Świdwinie, Malborku,
Mirosławcu i Łasku – mówi Piotr Sarnowski, Dyrektor Dywizji Drogowo-Mostowej Skanska.
Zakres robót na lotnisku w Powidzu obejmuje roboty ziemne (330 tys. m3), nawierzchnie
betonowe (466 tys. m2) i ułożenie siatek przeciw spękaniom (500 tys. m2).
- Kontrakt wymaga bardzo szczegółowego planowania pod względem logistycznym. Beton
będzie produkowany bezpośrednio na terenie lotniska, a masy asfaltobetonowe będziemy
dostarczać z naszych wytwórni w Żdżarach koło Konina – mówi Zdzisław Jasiczak,
Menedżer Projektu, Skanska.
Skanska zmodernizuje także pompownię Stary Port we Wrocławiu w ramach II etapu
realizowanego w tym mieście projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej”. Wartość
prac, które wykonamy, wynosi 71 mln zł brutto. Obejmą one wykonanie m.in. pompowni
ścieków, stacji transformatorowej, obiektów inżynierskich i kubaturowych. Wykonamy
także rurociągi pod korytem Odry, kolektor oraz sieci wodno-kanalizacyjne i elektryczne.
Łączna wartość kontraktów podpisanych przez Skanska w tym tygodniu sięga 770 mln zł.
23 października Skanska ogłosiła podpisanie trzech umów na kwotę 490 mln zł brutto.
Spółka wybuduje obwodnice dwóch miast na Górnym Śląsku: Siewierza (185,5 mln zł)
i Lublińca (164,4 mln zł) oraz dokończy budowę Biblioteki Głównej Uniwersytetu
Wrocławskiego (139,3 mln zł).

Skanska jest jedną z największych firm budowlanych w Polsce. Obecnie jesteśmy wykonawcą m.in. obwodnicy
Pelplina (woj. pomorskie), Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia i przebudowy drogi krajowej nr 4
między Pilznem i Ropczycami. W październiku 2008 roku oddaliśmy do ruchu obwodnicę Biecza (woj.
małopolskie) oraz 65-kilometrowy odcinek autostrady A1 między Swarożynem i Nowymi Marzami.
Zakończyliśmy także – na dwa lata przed terminem – realizację budynku Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Łódzkiego.
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