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Zmodernizujemy drogę wojewódzką nr 871 w Tarnobrzegu
Rzeszów, 26 października 2010 r.

Wartość umowy: 44,31 mln zł
netto
Czas realizacji: XI.2010 — X.2013

Skanska
Skanska jest liderem polskiej
branży budowlanej. Wykonujemy obiekty kubaturowe,
drogowe, mostowe i hydroinżynieryjne. Działamy też
jako deweloper. Realizujemy
projekty z zakresu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego,
takie jak autostrada A1 –
kluczowy projekt drogowy
Europy. Zatrudniamy ok.
6 tys. osób. Jesteśmy najcenniejszą firmą budowlaną
w Polsce (wg rankingu
Newsweeka i A.T. Kearney
oraz Rzeczpospolitej) oraz
najbardziej pożądanym
pracodawcą według studentów i inżynierów (wg rankingów „Idealny Pracodawca”
i „Firma dla Inżyniera”).
Skanska to także najlepiej
zarządzana marka w polskim budownictwie wg Marketing & More oraz Firma
Najwyższej Reputacji wg
PremiumBrand. Wśród naszych najważniejszych realizacji są Złote Tarasy, most
Milenijny 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).

Skanska podpisała umowę na modernizację
drogi wojewódzkiej nr 871 przebiegającej przez
Tarnobrzeg. Wartość kontraktu przekracza
44 mln zł netto.

wodociągową oraz odcinki sieci elektroenergetycznej
i telekomunikacyjnej. Wybudujemy też kanalizację
deszczową stanowiącą odwodnienie drogi wojewódzkiej nr 871.

Prace związane z realizacją kontraktu potrwają do
października 2013 roku. Inwestorem jest Gmina Tarnobrzeg. Projekt jest współfinansowany ze środków
UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski
Wschodniej 2007—2013.

Skanska w Tarnobrzegu
Nasza firma od wielu lat realizuje inwestycje drogowe
w Tarnobrzegu i jego okolicach. Zrealizowaliśmy m.in.
przebudowę kilkunastokilometrowego odcinka ulicy
Warszawskiej łączącej centrum Tarnobrzega z dzielnicą Wielowieś. Wyremontowaliśmy również drogę
wojewódzką nr 871 łączącą Tarnobrzeg ze Stalową
Wolą.

- Nasza firma zrealizuje w Tarnobrzegu kolejną inwestycję związaną z modernizacją drogi wojewódzkiej
nr 871 — mówi Piotr Justyna, Menedżer Projektu
w Oddziale Budownictwa Drogowo — Mostowego
Skanska w Rzeszowie. — Do tej pory wyremontowaliśmy odcinek tej drogi pomiędzy Tarnobrzegiem i Stalową Wolą. Obecna inwestycja obejmuje modernizację kolejnego, ponad 6-kilometrowego odcinka tej trasy oraz budowę nowego wiaduktu kolejowego.
W zakres robót wchodzi wzmocnienie konstrukcji
jezdni, przebudowa chodników, sygnalizacji świetlnej,
parkingów oraz budowa ścieżek rowerowych. Ponadto, wykonamy stałą organizację ruchu, przebudujemy
most drogowy przez Mokrzyszówkę oraz zlikwidujemy przejazdy kolejowe w ciągu linii PKP nr 25 relacji
Łódź Kaliska – Dębica, nad którą wybudujemy wiadukt
drogowy.

Nasze projekty na Podkarpaciu
Skanska jest wykonawcą przebudowy
23-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 4 pomiędzy Pilznem i Ropczycami. Wybudowaliśmy
północną obwodnicę Rzeszowa oraz obwodnice
Biecza i Pilzna. W Stalowej Woli przebudowaliśmy
ulice Kwiatkowskiego i Bojanowską oraz wykonaliśmy
pierwsze na Podkarpaciu rondo turbinowe. Wiele
projektów zrealizowanych przez nas w województwie
podkarpackim, zyskało uznanie w konkursach
„Budowa roku”, organizowanych przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP i Polskiego
Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.

W ramach kontraktu nasza Firma przebuduje również
gazociąg średniego i wysokiego ciśnienia, magistralę
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