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CENTRUM HANDLOWE KARUZELA
w Turku ul. Milewskiego / Dworcowa
(2013r., PB, PW, w trakcie realizacji)
Powierzchnia zabudowy 6 000 m2
Parking dla 200 samochodów osobowych

ADAPTACJA ZESPOŁU BUDYNKÓW SZPITALNYCH:
projekt przebudowy i rozbudowy zespołu budynków szpitalnych
na potrzeby Białostockiego Centrum Onkologii (BCO) w
Białymstoku przy ul. Ogrodowej 12 i Warszawskiej 15
(2009-12r., PB, PW, w trakcie realizacji)

ETAP II
przebudowa istniejącego budynku szpitalnego nr 5
Powierzchnia netto w zakresie opracowania: 1 949,99 m2
przebudowa istniejącego budynku szpitalnego nr 7/8
Powierzchnia netto: 3 737,02 m2
ETAP I
budowa budynku przychodni wraz z 3 – kondygnacyjnym
parkingiem podziemnym - Parking - powierzchnia netto 4 691,14
m2,
budynek przychodni - powierzchnia netto 1 747,66 m2
nadbudowa i przebudowa istniejących budynków szpitalnych nr
14 i 15 Powierzchnia netto 3 972,56 m2

KOMPLEKS EDUKACYJNO – BADAWCZY BIOTECHNOLOGII
Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu przy ul. Fryderyka
Joliot – Curie wraz z sieciami uzbrojenia terenu,drogami
wewnętrznymi i miejscami parkingowymi
Powierzchnia netto 11 529,03 m2
(2009-04r., PB, PW, zrealizowany)

MODERNIZACJA IZBY PRZYJĘĆ
w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im.M.Kopernika przy ul.Batorego 17/19 w Toruniu, polegająca na przebudowie części i
remoncie pozostałych pomieszczeń piwnicy, przebudowie części i remoncie pozostałych pomieszczeń parteru oraz remoncie
pomieszczeń 1 piętra budynku izby przyjęć
Powierzchnia zabudowy: 697m2 (2011-07r., PBW)
ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU NA PRACOWNIĘ ENDOSKOPOWĄ
w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im.M.Kopernika przy ul.Batorego 17/19 w Toruniu, polegająca na przebudowie pomieszczeń
na potrzeby pracowni endoskopii
Powierzchnia zabudowy: 253,80m2 (2011-07r., PBW)
BUDOWA NOWEGO BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ (SPZOZ) wraz z
infrastrukturą zewnętrzną dla Centrum Terapii Nerwic Moszna Zamek: budowa budynku SPZOZ, trafostacji i agregatorni, budowa
parkingów utwardzonych na łączną liczbę nie więcej niż 150 samochodów osobowych i autobusów, budowa zjazdów
indywidualnych z drogi gminnej (działka nr 320), budowa wewnętrznych dróg dojazdowych, chodników i ścieżek spacerowych,
budowa oczyszczalni ścieków z budynkiem technicznym, zbiornikami bezodpływowymi wraz z odpowiednim odcinkiem kolektora
tranzytowego ścieków i instalacjami wewnętrznymi, budowę przyłączy: elektroenergetycznego i wodociągowego wraz z
wewnętrznymi instalacjami sieciowymi, zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury i oświetleniem terenu,
renowacja i uzupełnienie istniejącego drzewostanu
Moszna, Gmina Strzeleczki
Powierzchnia użytkowa: 5039,46 m2 (2010-11r., PB, PW)

