Informacja Prasowa

STRABAG rozbuduje LO im. T.
Kościuszki w Pruszkowie
Fakty
JEDNOSTKA:
STRABAG Sp z.o.o.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZLECENIA:
68,2 mln PLN brutto

OKRES REALIZACJI:
maj 2022 – czerwiec 2024
ZAMAWIAJĄCY:
Powiat Pruszkowski

•

Łączna wartość inwestycji: 68,2 mln PLN brutto

•

802 uczniów będzie mógł przyjąć obiekt po rozbudowie

•

Budowa etapowa dla zapewnienia ciągłości nauki

16 maja 2022r. w Pruszkowie została podpisana umowa dotycząca przebudowy
i rozbudowy Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki. Za 68,2 mln PLN
brutto STRABAG rozbuduje i przebuduje budynki placówki szkolnej. W zakresie
prac jest również wykonanie naprawczego projektu wykonawczego konstrukcji
oraz jego koordynacja ze wszystkimi branżami oraz pełnienie nadzoru
autorskiego.
Termin realizacji całej inwestycji to koniec czerwca 2024 r. Prace przy
projektowanym budynku realizowane będą etapowo, tak by umożliwić realizację
programów nauczania w części szkoły.
•

Etap 0 – opracowanie naprawczego projektu wykonawczego robót
budowlanych oraz montaż pomieszczeń tymczasowych w technologii
kontenerowej na czas realizacji inwestycji.

•

Etap I – po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie (do listopada 2022
r.) rozbiórka istniejących budynków od ul. Kościuszki, budowa nowego
budynku szkoły o 5 kondygnacjach nadziemnych i 1 podziemnej,
przystosowanego dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

•

Etap II – obejmujący budowę środkowej nowej część budynku
z 4 kondygnacjami nadziemnymi i 1 podziemną, która umożliwi
bezpośrednie połączenie z salą gimnastyczną na poziomie podziemia
i parteru oraz modernizacja sali gimnastycznej w zakresie poprawienia
jej warunków akustycznych. W istniejącej hali sportowej na szatnie
i magazyny zostaną zaadaptowane istniejące pomieszczenia.

•

Etap III – obejmuje zagospodarowanie terenu w zakresie boisk
zewnętrznych do piłki nożnej oraz boiska do koszykówki i siatkówki
wraz z przylegającymi trybunami.
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„Jesteśmy firmą z Pruszkowa i każda realizacja na tym terenie nas cieszy.
Szczególnie, kiedy jest to placówka taka jak ta, która po rozbudowie
i modernizacji stanie się nowoczesnym obiektem zapewniającym dobre
warunki do nauki. Do tej pory w Pruszkowie wybudowaliśmy m.in SP. Nr 10
i przedszkole.” – Beata Dębska, Kierownik Finansowy Projektu.
Po zakończeniu przebudowy w szkole będzie 802 uczniów oraz 65 nauczycieli.
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STRABAG SE jest europejskim koncernem budowlanym, liderem w
zakresie wdrażania innowacyjnych technologii z silnym kapitałem własnym.
Działalność STRABAG obejmuje pełen zakres usług budowlanych,
wykwalifikowaną kadrę inżynierską, wysokiej jakości materiały budowlane oraz
najnowszej generacji park maszynowy. Dzięki temu możliwa jest kompleksowa
realizacja inwestycji - terminowo, na najwyższym poziomie pod względem
jakości i w najlepszej cenie. STRABAG korzysta z całej gamy usług
oferowanych przez wyspecjalizowane spółki koncernowe, które przejmują
odpowiedzialność za ich wykonanie, generując w ten sposób wartość dodaną
dla swoich Klientów. Dzięki zaangażowaniu blisko 74 tys. pracowników
STRABAG SE osiąga roczne obroty w wysokości ok. 16 mld EUR. Koncern
rozszerza swoją działalność daleko wykraczającą poza granice Austrii i
Niemiec. Za pośrednictwem sieci należących do niego spółek jest obecny w
wielu krajach europejskich i coraz częściej reprezentowany na innych
kontynentach.
Grupa STRABAG działa w Polsce od 1987 roku. Przy zatrudnieniu ponad 6500
pracowników, roczne obroty Grupy wynoszą ponad 7,2 mld PLN.
Więcej informacji jest dostępnych na www.strabag.pl
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