Przegląd inwestycji kubaturowych
Przebudowa Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EBUD – Przemysłówka
Sp. z o.o. zajmie się przebudową Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie. To oferta tej firmy opiewająca na kwotę
18,3 mln zł brutto została uznana za najkorzystniejszą. W ramach inwestycji zaplanowano adaptację istniejącej kamienicy
przy ul. Niemierzyńskiej 18A na potrzeby Muzeum Techniki
i Komunikacji oraz rozbudowę o łącznik pomiędzy kamienicą
a obecnym budynkiem muzeum. W łączniku znajdzie się wejście
do muzeum, szatnie, recepcja, a także strefa ekspozycyjna.
Przebudowana kamienica włączona zostanie do powierzchni
funkcjonalnej muzeum – mieścić będzie funkcje ekspozycyjne
i administracyjne. Znajdą się w niej m.in. sale edukacyjne, sala
konferencyjna oraz czytelnia. Łącznik i kamienica dostosowane
będą do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przewidywany
termin zakończenia realizacji to 1 października 2021 r.
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służące kształceniu przyszłych lekarzy oraz pomieszczenia symulacji medycznej. Budynek będzie miał niskie zapotrzebowanie
na energię z uwagi na rozbudowaną instalację fotowoltaiczną.
W Collegium Medicum wykonawca zainstaluje zaawansowane
systemy audiowizualne. Powierzchnia całkowita budowanego
obiektu wyniesie 3816 m2, a całkowita kubatura nieznacznie
przekroczy 10 tys. m3. Całość składać się będzie z trzech kondygnacji naziemnych i jednej podziemnej. Planowany termin
ukończenia inwestycji przypada na przełom trzeciego i czwartego
kwartału 2021 r. Zgodnie z harmonogramem, pierwsi studenci
rozpoczną w nim zajęcia już w 2021 r.
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Łódź buduje wielopoziomowe parkingi
Prawie 900 miejsc powstanie w pierwszym etapie budowy
miejskiego systemu parkingów. To pierwsza taka inwestycja
w Łodzi i największa w Polsce. Wszystkie miejsca będą zadaszone. Partnerem Łodzi w formule PPP zostanie Mota-Engil
Central Europe.
„Mamy cztery lokalizacje parkingów wielopoziomowych.
Będą to pierwsze obiekty w miejskim systemie, który chcemy
konsekwentnie rozbudowywać. Wszystkie powstaną w ścisłym
centrum. Dwa przy ul. Wschodniej i po jednym przy ul. Tuwima
oraz al. Kościuszki” – zapowiada Hanna Zdanowska, prezydent
Łodzi. Budowa wielopoziomowych parkingów wystartuje na
początku 2021 r.
Źródło: Urząd Miasta Łodzi, zdjęcie ilustracyjne: Josh Sorenson, Pexels

Skanska wybuduje Collegium Medicum UKSW
W 2021 r. stołeczny Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego wzbogaci się o kolejny nowoczesny obiekt – Collegium
Medicum. Za realizację odpowiadać będzie spółka Skanska.
W zakres prac wchodzić będzie nie tylko budowa nowego
obiektu, ale również rozbiórka budynku dydaktycznego, wykonanie przyłączeń mediów oraz zakup i dostawa wszelkich
niezbędnych materiałów i urządzeń. Obiekt będzie charakteryzować się prostą i nowoczesną bryłą oraz przyciągającą uwagę
elewacją w stonowanej gamie kolorystycznej. Zaprojektowana
konstrukcja będzie przystosowana do ewentualnej nadbudowy
budynku o kolejne kondygnacje. W ramach kontraktu Skanska
zrealizuje m.in. sale dydaktyczne, specjalistyczne laboratoria
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