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HocHTieF należy do wiodących koncernów  
budowlanych na świecie. Firma wypracowała silną 
pozycję na rynku dzięki swoim kluczowym 
kompetencjom w sektorze budownictwa,  
w którym prowadzi działalność od ponad 140 lat.   

Współpraca i strategia 

wzrostu - wartością 

dodaną w Grupie
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Business Garden Warszawa (I etap kompleksu)
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HocHTieF specjalizuje się w kompleksowej realizacji projektów infra-
strukturalnych, wykonywanych również w modelach koncesyjnych. 
Koncern realizuje strategię wzrostu, dostrzegając największy potencjał w seg-
mentach:
•	 infrastruktury transportowej 
•	 infrastruktury energetycznej 
•	 infrastruktury socjalnej i miejskiej
•	 oraz w sektorze przemysłu górniczego.

Realizując naszą strategię, dążymy do zapewnienia optymalnej sytuacji finanso-
wej, do usprawnienia procesu zarządzania ryzykami, pozycjonowania jako 
atrakcyjnego pracodawcy oraz wzmacniania naszej przewagi konkurencyjnej 
poprzez wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań.

o naszym sukcesie decydują również kultura naszej firmy i ścisła współpraca  
w koncernie. Dlatego stale wspieramy międzynarodową wymianę wiedzy i pra-
cowników we wszystkich obszarach. Bardzo ważnym elementem strategii kon-
cernu są zasady zrównoważonego rozwoju i compliance, na których opieramy 
naszą działalność biznesową. 

kompetencje w pakiecie - niezbędne 
wsparcie w działalności biznesowej 

zaufanie, doświadczenie i kompetencje – podstawa, na której budujemy
od ponad 140 lat budownictwo stanowi główny obszar działania Grupy HoCHTIeF.  
HoCHTIeF solutions aG scala działalność Grupy w europie i w wybranych regio-
nach poza jej granicami. nasz zakres usług obejmuje klasyczne generalne wyko-
nawstwo obiektów kubaturowych, jak również kompleksową realizację projektów 
infrastrukturalnych. Posiadamy także jedno z największych na rynku budowlanym 
biur inżynieryjnych.   1

2 3
1 Autostrada  A4, Niemcy

ERF Newhaven (210 000 ton odpadów 

rocznie), Wielka Brytania

Tower 185, Frankfurt nad Menem

2
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HoCHTIeF Polska jako spółka należąca do HoCHTIeF solutions korzysta 
z kompetencji ekspertów jednego z wiodących dostawców usług budowla-
nych na świecie. Łączymy międzynarodowe kompetencje z lokalnym
doświadczeniem, oferując kompleksową realizację obiektów kubaturowych 
i infrastrukturalnych.

o naszym kunszcie i jakości realizacji mogą się Państwo przekonać, od-
wiedzając wybudowane przez nas m.in. obiekty biurowe, handlowo-roz-
rywkowe, przemysłowe, mieszkaniowe oraz porty lotnicze. jako generalny 
wykonawca realizujemy projekty w sektorze infrastruktury drogowej, spor-
towej i morskiej. 

dbałość o potrzeby przyszłych pokoleń 
Przy dostosowywaniu oferty do oczekiwań współczesnego Klienta zawsze 
uwzględniamy potrzeby przyszłych pokoleń. Dlatego stosujemy rozwiąza-
nia i technologie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, w tym 
zrównoważonego budownictwa.

Istotnym wyzwaniem dzisiejszego świata jest efektywne i bezpieczne wy-
korzystanie dostępnych źródeł energii tak, aby nie zabrakło jej w przyszło-
ści. Podejmujemy je, oferując realizację: obiektów spełniających wymogi
certyfikacji wg standardów LeeD, BReeam oraz projektów dla sektora
energetycznego realizowanych w technologiach węglowych, gazowych,
gazowo-parowych, termicznego przekształcania odpadów, wiatrowych  
i nuklearnych.

Międzynarodowe
kompetencje, lokalne
doświadczenie

1 Terminal pasażerski Portu Lotniczego 

Wrocław

Budynek Wydziału Fizyki, Astronomii  

i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu

Jagiellońskiego w Krakowie

Fabryka montowania silników 

elektrycznych Sopem w Niepołomickiej 

Strefie Inwestycyjnej

2

3
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moja
praca

nasza 
Wydajność

dobre warunki pracy to 

lepsza wydajność i wyższe 

zyski

Wraz z rozwojem technologii i zmianami demograficznymi 
rosną wymagania dotyczące standardu i jakości miejsc,  
w których mieszkamy i pracujemy. odpowiedzią HocHTieF 
polska na nowe oczekiwania klienta jest kompleksowa 
realizacja obiektów kubaturowych i infrastrukturalnych.  
ich niezmiennymi parametrami pozostają bezpieczeństwo, 
fukcjonalność, efektywność energetyczna i wysokie 
standardy architektoniczne.
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Nowy Dom Jabłkowskich w Warszawie

©
 n

ru
b

o
c 

| D
re

am
st

im
e.

co
m

 -
 H

an
d

so
m

e 
B

us
in

es
s 

m
an

 a
t 

o
ff

ic
e 

P
ho

to



1110

najlepsze rozwiązania
w segmencie obiektów biurowych

Business Garden Warszawa (i etap kompleksu)
Inwestor: swedeCenter
Wykonawca: HoCHTIeF Polska oddział w Warszawie
Czas realizacji: od II 2011 r. do XII 2012 r.
Powierzchnia: 58 tys. mkw.

Pierwszy etap inwestycji stanowiły dwa budynki, które mieszczą powierzchnie biurowe,
hotel biznesowy, centrum konferencyjne i restauracje. Projekt powstał z wykorzystaniem
nowoczesnych rozwiązań projektowych i technicznych, zgodnie z zasadami zrównowa-
żonego budownictwa: Budynek biurowy B2 kompleksu Business Garden Warszawa 
otrzymał certyfikat LeeD Gold.

centrum Biurowe Francuska w katowicach
Inwestor: Cyril (spółka zależna Globe Trade Center)
Wykonawca: HoCHTIeF Polska oddział w Krakowie
Czas realizacji: od VI 2008 r. do VII 2010 r.
Powierzchnia użytkowa: 27,1 tys. mkw.

Centrum Biurowe Francuska to kompleks dwóch siedmiokondy-
gnacyjnych biurowców klasy a, posadowionych na dwupoziomo-
wym parkingu podziemnym.

kompleks biurowy Brama portowa i i ii w Szczecinie
Inwestor: swedeCenter
Wykonawca: HoCHTIeF Polska oddział w Poznaniu
Czas realizacji: od XII 2010 r. do XI 2012 r.
Powierzchnia: 
Brama Portowa I – 4,5 tys. mkw.
Brama Portowa II – 8 tys. mkw.

Kompleks tworzą dwa budynki biurowe położone w ścisłym centrum szczecina przy Pl. Bra-
my Portowej. Brama Portowa I i II jest pierwszym komercyjnym projektem w tym mieście 
poddanym certyfikacji według standardu LeeD. zgodnie z zasadami zrównoważonego bu-
downictwa budynki wyróżniają innowacyjne systemy oszczędzania wody i energii, optymalny 
dostęp światła słonecznego, system segregacji odpadów, pokrycia dachowe chroniące 
przed efektem wysp cieplnych oraz parking rowerowy dla najemców. Budynek Brama Por-
towa I otrzymał certyfikat LeeD Gold.

2

3

1

2

3

1

centrum Giełdowe w Warszawie
Inwestor: Centrum Giełdowe
Wykonawca: Konsorcjum HoCHTIeF Polska oddział w Warszawie i Porr Polska
Czas realizacji: od III 1998 r. do IV 2000 r.
Powierzchnia: 33,7 tys. mkw.

nowoczesny dziewięciopiętrowy budynek Centrum Giełdowego w Warszawie doskonale wpisuje 
się w otaczający go kontekst urbanistyczny. jego atutem jest ponadczasowa architektura wnętrz, 
wysoka jakość wykonania oraz dogodna lokalizacja w Śródmieściu.
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Budynek biurowy canal+ w Warszawie
Inwestor: LHI Leasing Group
Wykonawca: HoCHTIeF Polska oddział w Warszawie
Czas realizacji: od I 2007 r. do III 2008 r.
Powierzchnia: 14,8 tys. mkw.

Budynek posiada sześć kondygnacji nadziemnych i trzy podziemne z 137 miejscami 
postojowymi. obiekt ma formę nowoczesnej, prostej bryły o lekkiej konstrukcji z do-
minacją szkła, stali i betonu jako elementów wykończeniowych elewacji.

Flanders Business park w Warszawie
Inwestor: Ceresco Poland
Wykonawca: HoCHTIeF Polska oddział w Warszawie
Czas realizacji: od IV 2008 r. do V 2009 r.
Powierzchnia użytkowa: 13,5 tys. mkw.

na budynek składają się dwie części: pięcio- i sześciokondygnacyjna oraz jednopoziomowy 
parking podziemny. Dodatkowo w obu częściach wykonano kondygnacje techniczne.

Budynek biurowy Globis we Wrocławiu
Inwestor: GLoBIs Wrocław (spółka zależna Globe Trade Center)
Wykonawca: HoCHTIeF Polska oddział w Krakowie
Czas realizacji: od XII 2006 r. do X 2008 r.
Powierzchnia użytkowa: 19,6 tys. mkw.

W trzynastokondygnacyjnym budynku oprócz powierzchni biurowych powstała rów-
nież część handlowo-usługowa z gastronomią. Parkingi zajmują trzy kondygnacje 
podziemne.

Budynek biurowy poloneza w Warszawie
Inwestor: Poloneza Investment
Wykonawca: HoCHTIeF Polska oddział w Warszawie
Czas realizacji: od VII 2009 r. do VIII 2010 r.
Powierzchnia: 7,2 tys. mkw.

Inwestycja firmy Poloneza Investment obejmowała budowę trzykon-
dygnacyjnego budynku biurowego z garażem podziemnym, parkin-
giem naziemnym i częścią magazynową.

kompleks biurowy adgar plaza w Warszawie
Inwestor: adgar Postępu
Wykonawca: HoCHTIeF Polska oddział w Warszawie
Czas realizacji: 
budynek a – od I 2007 r. do X 2008 r.,
budynek B – od VI 2008 r. do XI 2009 r.
Powierzchnia użytkowa: 40,9 tys. mkw.

Do nowoczesnego kompleksu przy ul. Postępu na warszawskim 
mokotowie należą dwa dziesięciopiętrowe budynki biurowe z cen-
trum konferencyjnym dla 300 osób i garażem podziemnym.

1

3
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2
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diamante plaza w krakowie
Inwestor: aldesa Polska
Wykonawca: HoCHTIeF Polska oddział w Krakowie
Czas realizacji: od VI 2008 r. do VIII 2009 r.
Powierzchnia użytkowa: 17,9 tys. mkw.

Czterokondygnacyjny biurowiec klasy a oferuje ok. 10 tys. mkw. nowoczesnej po-
wierzchni biurowej i komercyjnej. Kształt nowoczesnej bryły budynku przypomina nie-
regularnie oszlifowany diament. Całkowite przeszklenie obiektu gwarantuje maksymal-
ne oświetlenie wnętrz naturalnym światłem.

Tulipan House w Warszawie
Inwestor: seGRo Poland
Wykonawca: HoCHTIeF Polska oddział w Warszawie
Czas realizacji: od II 2007 r. do V 2008 r.
Powierzchnia użytkowa: 17,9 tys. mkw.

Tulipan House wyróżnia niepowtarzalna architektura – obiekt został zaprojektowany 
na planie kielicha kwiatu, co zapewnia optymalny dostęp naturalnego światła. nowo-
czesny wygląd nadaje budynkowi przeszklone atrium o wysokości 14 m.

andersia Tower w poznaniu
Inwestor: andersia Tower
Wykonawca: HoCHTIeF Polska oddział w Poznaniu i HoCHTIeF Polska oddział
w Warszawie
Czas realizacji: od IX 2005 r. do X 2007 r.
Powierzchnia: 42,5 tys. mkw.

obiekt łączy funkcję biurową, hotelową i handlowo-usługową. Projekt obejmował re-
alizację czterogwiazdkowego hotelu ze sklepami, restauracjami, centrum konferencyj-
nym, salą bankietowo-balową oraz częścią biurową klasy a na wyższych kondygna-
cjach.

international Business center w Warszawie 
(i i ii etap)
Inwestor: InTeRBUs I, InTeRBUs II (Golub europe LLC)
Wykonawca: HoCHTIeF Polska oddział w Warszawie
Czas realizacji: 
I etap – od III 2001 r. do I 2003 r. , 
II etap – od IV 2006 r. do V 2007 r.
Powierzchnia: 54,1 tys. mkw.

obiekt IBC, usytuowany w pobliżu warszawskiego me-
tra, jest nowoczesnym „inteligentnym” biurowcem. Kom-
pleks posiada powierzchnie biurowe zlokalizowane na 
wyższych piętrach, powierzchnię handlową na parterze 
i trzy poziomy parkingu podziemnego.

22
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Budynek biurowy liberty corner w Warszawie
Inwestor: Von der Heyden Group
Wykonawca: HoCHTIeF Polska oddział w Warszawie
Czas realizacji: od X 2001 r. do XII 2003 r.
Powierzchnia: 13 tys. mkw.

ośmiokondygnacyjny budynek biurowy został zaprojektowany w formie dwóch niezależ-
nych od siebie części a i B. elewacje zewnętrzne wykonano z materiałów szlachetnych, 
wśród których dominuje biały i jasnożółty piaskowiec. Ciekawy element wnętrz stanowią 
posągi wymontowane z dawnej siedziby cenzury i ustawione w głównym holu na parterze.

kompleks biurowy rondo 1 w Warszawie
Deweloper: HoCHTIeF Development Poland
Wykonawca: HoCHTIeF Polska oddział w Warszawie
Czas realizacji: od III 2003 r. do XII 2006 r.
Powierzchnia: 103 tys. mkw.

Kompleks Rondo 1 stanowi jeden z najbardziej rozpoznawalnych budynków stolicy. Wy-
różnia go modernistyczna architektura, nowoczesna technologia wykonania, najwyższe 
standardy oraz prestiżowa lokalizacja. To także pierwszy obiekt komercyjny w europie, 
który otrzymał złoty certyfikat LeeD w kategorii budynków funkcjonujących. Rondo 1 
składa się z dwóch części: czterdziestopiętrowej przeszklonej wieży oferującej ok. 58 
tys. mkw. powierzchni biurowej i dziesięciokondygnacyjnego budynku, w którym znajdu-
ją się pomieszczenia handlowe, usługowe i miejsca parkingowe. oba obiekty łączy ogól-
nodostępna szklana przestrzeń o wysokości 14 m.

Budynek biurowy Metropolitan w Warszawie
Inwestor: Hines Polska
Wykonawca: HoCHTIeF Polska oddział w Warszawie
Czas realizacji: od IX 2001 r. do IX 2003 r.
Powierzchnia: 66,8 tys. mkw.

Realizacja składa się z trzech niezależnych od siebie siedmiokondygnacyjnych budyn-
ków. została zaprojektowana na planie pięciokąta, dlatego określana bywa mianem
warszawskiego Pentagonu. metropolitan stanowi pierwszy w Polsce obiekt najwyższej,
tzw. potrójnej klasy a (aaa). Projekt budynku biurowo-usługowego opracował światowej 
sławy projektant lord norman Foster.

2

nowy dom jabłkowskich w Warszawie
Inwestor: LHI i Dom Towarowy Bracia jabłkowscy
Wykonawca: HoCHTIeF Polska oddział w Warszawie
Czas realizacji: od I 2010 r. do IX 2011 r.
Powierzchnia: 4,5 tys. mkw.

Prestiżowa inwestycja w ścisłym centrum Warszawy została zaprojektowana tak, aby jej 
bryła przypominała budynki przedwojenne, a rozwiązania architektoniczne nawiązywały 
do stylu sąsiednich obiektów. Dzięki temu nowy Dom jabłkowskich wpisuje się w zabyt-
kowy charakter układu przestrzennego ul. Brackiej.



1918

moje
Życie

nasza
jakość

Bezpieczeństwo i lepsze 

warunki życia to 

inwestycja w przyszłość 

obiekty o wysokich walorach architektonicznych 
zapewniają ich użytkownikom najlepszy standard życia  
i kształtują przestrzeń miejską. ponadczasowa prostota 
bryły warszawskiego wieżowca cosmopolitan Twarda 2/4 
wzbogaca zabudowę centrum miasta, oferując jego 
mieszkańcom niepowtarzalny widok na stolicę. 
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 Cosmopolitan Twarda 2/4 w Warszawie 
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najlepsze rozwiązania w segmencie
obiektów mieszkaniowych

1

2

1

2

platinum Towers w Warszawie
Inwestor: Platinum Towers
Wykonawca: HoCHTIeF Polska oddział w Warszawie
Czas realizacji: od VIII 2007 r. do VII 2009 r.
Powierzchnia: 58,5 tys. mkw.

jedna z najnowocześniejszych i najbardziej prestiżowych inwestycji mieszkaniowych w centrum 
Warszawy. obiekt mieści się między ulicami Grzybowską a Wronią i jest częścią luksusowego 
kompleksu hotelowo-konferencyjno-mieszkaniowego.

Holland park ii – budynki apartamentowe w Warszawie
Inwestor: Holland Park II
Wykonawca: HoCHTIeF Polska oddział w Warszawie
Czas realizacji: od VIII 1999 r. do I 2001 r.
Powierzchnia: 14,2 tys. mkw.

Trzy apartamentowce o odpowiednio ośmiu, siedmiu i pięciu kondygnacjach.

apartamentowiec Meridian w Warszawie
Inwestor: Ronson Development Investment
Wykonawca: HoCHTIeF Polska oddział w Warszawie
Czas realizacji: od XII 2005 r. do IX 2007 r.
Powierzchnia: 30,4 tys. mkw.

atuty budynku to wysoki standard wykończenia oraz dogodna lokalizacja w centrum Warszawy,  
w sąsiedztwie zabytkowych zabudowań ul. Chłodnej.

3

Wieżowiec cosmopolitan Twarda 2/4 w Warszawie
Inwestor: Tacit Development Polska 
Wykonawca: HoCHTIeF Polska oddział w Warszawie
Czas realizacji: od V 2010 r. do IV 2014 r.
Powierzchnia: 53 tys. mkw.

Wieżowiec Cosmopolitan położony jest w ścisłym centrum Warszawy, 
u zbiegu ulic emilii Plater i Twardej, w bezpośrednim sąsiedztwie Placu 
Grzybowskiego. 160-metrowa wieża mieszkalna z 44 piętrami mieści 
236 wykończonych i wyposażonych apartamentów o powierzchniach 
od 54 do 380 mkw. oraz 299 miejsc parkingowych. W ramach realiza-
cji projektu powstał również - zlokalizowany obok wieżowca - pięcio-
kondygnacyjny budynek biurowo-usługowy, połączony z podium wieży 
szklanym dachem. Projektantem obiektu jest Helmut jahn, jeden z naj-
wybitniejszych architektów XXI wieku.

4
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Budynek mieszkaniowy Villa poema w Warszawie
Inwestor: Hepolico Investments sp. z o.o. (spółka HoCHTIeF Polska)
Wykonawca: HoCHTIeF Polska oddział w Warszawie
Czas realizacji: od II kw. 2011 r. do XI 2012 r.
Powierzchnia: 2,7 tys mkw.

Podczas realizacji Villa Poema za organizację całego procesu inwestycyjnego i wykonawcze-
go odpowiedzialna była firma HoCHTIeF Polska. zakres prac obejmował realizację pięciopię-
trowego budynku, w którym znalazły się 42 mieszkania o wielkości od 39 do 92 mkw. Kame-
ralny charakter obiektu, zieleń najbliższego otoczenia, bliskość centrum miasta i galerii 
handlowej, jak również specyficzna atmosfera Żoliborza to podstawowe atuty projektu. 

rezydencja opera w Warszawie
Inwestor: Dom Development
Wykonawca: HoCHTIeF Polska oddział w Warszawie
Czas realizacji: od VII 2003 r. do X 2005 r.
Powierzchnia użytkowa: ok. 8,3 tys. mkw.

Budynek apartamentowy w centrum Warszawy, w sąsiedztwie Parku saskiego. 
elewacja budynku i rozwiązania we wnętrzach nawiązują do stylistyki warszawskich 
kamienic z przełomu XIX i XX w.

Budynek mieszkalny Gemini w Warszawie
Inwestor: Ronson Development Buildings
Wykonawca: HoCHTIeF Polska oddział w Warszawie
Czas realizacji: od IX 2008 r. do IX 2010 r.
Powierzchnia: 19 tys. mkw.

Inwestycję wyróżniają funkcjonalne rozwiązania architektoniczne i użytkowe (duże drewniane 
okna, przestronne tarasy, loggie i balkony), lokalizacja w bezpośrednim  sąsiedztwie Urzędu 
Gminy Ursynów i stacji metra oraz bliskość rozbudowanego zaplecza infrastruktury Ursynowa.

zespół mieszkaniowy Sokratesa park & art (i etap)  
w Warszawie
Inwestor: sokratesa Development
Wykonawca: HoCHTIeF Polska oddział w Warszawie
Czas realizacji: od I 2010 r. do VII 2012 r.

I etap osiedla tworzą dwa budynki  z 297 mieszkaniami wraz 
z jednokondygnacyjnym garażem podziemnym. Dużym atu-
tem osiedla  jest lokalizacja w bliskim sąsiedztwie stacji metra 
młociny oraz terenów leśnych i rekreacyjnych, jak również 
dostępność usług. osiedle jest objęte całodobową ochroną  
i monitoringiem. 
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osiedle kalinowe w rokietnicy
Inwestor: Kalbud Deweloper
Wykonawca: HoCHTIeF Polska oddział w Poznaniu
Czas realizacji: 
I etap – od X 2007 r. do II kw. 2008 r.
II etap – od X 2008 r. do VII 2011 r.
Powierzchnia: 
I etap – 13,7 tys. mkw.
II etap – 19,6 tys. mkw.

osiedle Kalinowe powstało w bliskim sąsiedztwie terenów zielonych, 
w projekcie przewidziano zatem rozwiązania nawiązujące do natury: 
drewniane panele elewacyjne, żaluzje z modrzewia syberyjskiego, ze-
wnętrzne okładziny okienne współgrające z drewnianymi elementami 
elewacji i podziemne śmietniki.

osiedle jk 51 w Warszawie
Inwestor: Homeart (spółka HoCHTIeF Polska)
Wykonawca: HoCHTIeF Polska oddział w Warszawie
Czas realizacji: 
I etap - od III kwartał 2013 r. do I kwartał 2015 r.
II etap – od III kwartał 2014 r. – do II kwartał 2016 r. 
Powierzchnia: ok. 28 tys. mkw.

jK 51 to kompleks dwóch budynków mieszkaniowych na Woli, na obszarze odolany.  
Budynek, który powstał w I etapie, ma od 6 do 9 kondygnacji i mieści 163 mieszkania 
oraz 4 lokale usługowe. obiekt oferuje mieszkania od 1- do 4-pokojowych wielkości od 
ok. 32 do 77 mkw. Drugi siedmiokondygnacyjny budynek pomieści 111 mieszkań o po-
wierzchni od 30 do 69 mkw. , 3 lokale usługowe o pow. od 86 do 230 mkw. na parterze. 
mieszkania mają balkony lub loggie. Właściciele części mieszkań na górnych piętrach 
będą mogli skorzystać z obszernych tarasów na dachu, natomiast część mieszkań na 
parterze będzie miała dostęp do własnego ogródka. 

osiedle mieszkaniowe cityzen i i ii w Warszawie
Inwestor: espais
Wykonawca: HoCHTIeF Polska oddział w Warszawie
Czas realizacji: 
Cityzen I – od VII 2008 r. do VI 2010 r.,
Cityzen II – od VII 2011 r. do VI 2012 r.
Powierzchnia: 
Cityzen I – 24,5 tys. mkw., 
Cityzen II –13,3 tys. mkw.

nowoczesną architekturę osiedla wyróżnia połączenie szkła, stali nierdzewnej i płyt z natural-
nego kamienia na elewacji i wewnątrz budynków. nawiązanie do natury zapewnia wewnętrz-
ny ogród o powierzchni 5 tys. mkw., zaprojektowany w stylu zen i dostępny wyłącznie dla 
mieszkańców osiedla. 

zespół mieszkaniowy olbrachta w Warszawie
Inwestor: Dom Development
Wykonawca: HoCHTIeF Polska oddział w Warszawie
Czas realizacji: od IV 2007 r. do XII 2008 r.
Powierzchnia: 55 tys. mkw.

zespół mieszkaniowy olbrachta to trzy budynki mieszkalne wraz ze 
wspólnym garażem. W ramach projektu powstało łącznie 448 mieszkań.

1
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kładziemy nacisk na 

kompetencje najwyższych 

lotów

porty lotnicze to bez wątpienia jedna z najważniejszych 
wizytówek kraju, w którym są zlokalizowane. 
rozbudowany terminal pasażerski portu lotniczego 
Wrocław zapewnia naszemu krajowi wiele przychylnych 
opinii.  
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Terminal pasażerski Portu Lotniczego Wrocław
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najlepsze rozwiązania 
w segmencie obiektów 
infrastrukturalnych

Głębokowodny Terminal kontenerowy w porcie północnym Gdańsk
Inwestor: DCT Gdańsk
Wykonawca: konsorcjum firm HoCHTIeF Construction aG Infrastructure Polska sp. j.,
HoCHTIeF Construction aG Civil engineering and marine Works i HoCHTIeF Polska
Czas realizacji: od X 2005 r. do X 2007 r.
Powierzchnia, na której prowadzono prace budowlane: 44 ha

W Porcie Północnym zrealizowano pierwszy terminal w basenie morza Bałtyckiego 
zdolny do obsługi statków klasy Post-Panamax zarówno ze względu na głębokość 
podejść oraz stanowisk postojowych, jak i z uwagi na infrastrukturę i wyposażenie 
nabrzeża. Terminal powstał na sztucznie usypanym pirsie o dł. 800 m i szer. 315 m, 
na którym wybudowano dwa stanowiska do przeładunku kontenerów:
•	 pierwszy odcinek nabrzeża o dł. 385 m, przy którym głębokość sięga 16,5 m,
•	 drugi odcinek o dł. 265 m i głębokości wynoszącej 13,5 m, dodatkowo zakończo-

ny rampą do obsługi statków Ro-ro.

W ramach realizacji projektu wykonano pełną infrastrukturę z drogą dojazdową  
i bocznicą kolejową o dł. ponad 2 km każde, budynek administracyjny o pow. użytko-
wej ok. 3 tys. mkw., halę stalową Cargo Freight station o powierzchni 7,5 tys. mkw. 
oraz warsztaty o pow. użytkowej ok. 1,3 tys. mkw. 

rozbudowa terminala lotniska im. F. chopina w Warszawie
Inwestor: Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”
Wykonawca: HoCHTIeF Polska oddział w Warszawie i HoCHTIeF 
solutions
Czas realizacji: od II 2010 r. do VIII 2011 r.
Powierzchnia: 18,3 tys. mkw.

Inwestycja obejmowała budowę pirsu centralnego i dokończenie
budowy pirsu południowego terminala. W ramach realizacji projek-
tu wykonano też pięć wind i cztery rękawy.

Kolejne zlecenie HoCHTIeF dla Portu Lotniczego w Warszawie do-
tyczyło przebudowy i modernizacji terminala T1 oraz jego zintegro-
wania z terminalem T2 (IX 2012 – wiosna 2015). Prace te poprze-
dziła kompleksowa rozbiórka terminala T1. Ten terminal wraz  
z terminalem cargo HoCHTIeF wybudował w latach 1990 – 1992.
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rozbudowa terminala portu lotniczego poznań-ławica 
Inwestor: Port Lotniczy Poznań-Ławica
Wykonawca: HoCHTIeF Polska oddział w Poznaniu
Czas realizacji: od III 2011 r. do X 2013 r.
Powierzchnia: 
- nowe obiekty: 17,8 tys. mkw.
- obiekt zmodernizowany: 7,5 tys. mkw.

Projekt został zrealizowany w systemie „pod klucz” w trzech etapach. I etap prac obejmował bu-
dowę nowej części terminala, na której znalazły się: nowa strefa przylotów i hala ze stanowiskami 
check-in na parterze oraz pomieszczenia techniczne całego budynku na kondygnacji piwnicznej. 
W II etapie inwestycji zostały wykonane prace wykończeniowe powierzchni biurowej w nowo wy-
budowanej części terminala pasażerskiego (na kondygnacjach +1 i +2) oraz nowa sortownia ba-
gażu rejestrowanego. natomiast w ramach III etapu m.in. przebudowano funkcjonujący terminal 
oraz wybudowano nową centralną strefę kontroli bezpieczeństwa. zakres robót obejmował rów-
nież budowę drogi wewnętrznej wraz z przebudową parkingu. W efekcie prac ostatniego etapu 
funkcjonujący dotychczas budynek został przekształcony w terminal odlotowy z powiększoną 
częścią komercyjną. 

rozbudowa terminala pasażerskiego portu lotniczego Wrocław
Inwestor: Port Lotniczy Wrocław
Wykonawca: HoCHTIeF Polska oddział w Poznaniu
Czas realizacji: od IX 2009 r. do II 2012 r.
Powierzchnia użytkowa: 38,7 tys. mkw.

zakres prac obejmował budowę nowego terminala wraz z infrastrukturą i wyposaże-
niem. nowy terminal został zaprojektowany zgodnie ze standardem C według IaTa jako 
hala o trzech kondygnacjach naziemnych i jednej podziemnej.

1

2

3

1

3

2

Terminal pasażerski nr 3 Międzynarodowego portu lotniczego im. Wł. reymon-
ta w łodzi
Inwestor: Port Lotniczy Łódź im. Wł. Reymonta
Wykonawca: konsorcjum firm HoCHTIeF Polska oddział w Warszawie, HoCHTIeF  
solutions i Warbud (lider)
Czas realizacji: od XII 2009 r. do I 2012 r.
Powierzchnia: 29 tys. mkw.

Hala nowego terminala składa się z trzech naziemnych kondygnacji użytkowych, jednej 
kondygnacji technicznej, antresoli i jednej kondygnacji podziemnej. 



3332

mój
rozWój

nasze
koMpeTencje

niezwykłe obiekty są 

często areną niezwykłych 

wydarzeń

istnieje wiele czynników wspierających rozwój myśli 
ludzkiej. dużą rolę poza wysiłkiem intelektualnym, 
konsekwencją w działaniu, pracą w grupie oraz dostępnymi 
narzędziami i technologiami odgrywają warunki miejsca 
pracy. nowoczesne wnętrza akademii Sztuk pięknych im 
e. Gepperta we Wrocławiu z pewnością sprzyjają osiąganiu 
najlepszych wyników pracy. 

 ©
 H

o
C

H
T

Ie
F

Nowy budynek dydaktyczno - warsztatowy Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu 
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opera krakowska
Inwestor: opera Krakowska
Wykonawca: HoCHTIeF Polska oddział w Krakowie
Czas realizacji: od IX 2004 r. do XI 2008 r.
Powierzchnia: 11,9 tys. mkw.

nowoczesny gmach opery Krakowskiej powstał w wyniku 
przebudowy budynku dawnej ujeżdżalni i budowy na jej tyłach 
nowego obiektu. Kompleks składa się z trzech zintegrowanych 
części: budynku zaplecza administracyjno-technicznego, głów-
nego budynku opery z widownią, sceną i przestrzenią dla pu-
bliczności oraz obiektu komercyjnego z holem kasowym, po-
wierzchnią pod wynajem i zespołem gastronomicznym.

najlepsze rozwiązania w segmencie 
obiektów użyteczności publicznej

aula nova – Sala koncertowa akademii Muzycznej im. i. j. paderewskiego  
w poznaniu
Inwestor: akademia muzyczna im. I. j. Paderewskiego
Wykonawca: HoCHTIeF Polska oddział w Poznaniu
Czas realizacji: od IV 2005 r. do VI 2006 r.
Powierzchnia: 4,5 tys. mkw.

aula nova jest często określana mianem muzycznej wizytówki Poznania, służy bo-
wiem nie tylko celom dydaktycznym uczelni, lecz także stanowi idealne miejsce  
dla imprez kulturalnych i artystycznych przeznaczonych dla szerszej publiczności. 
sala koncertowa spełnia najwyższe standardy akustyczne i może pomieścić ok. 540 
osób.

rozbudowa akademii Sztuk pięknych im. e. Gepperta  
we Wrocławiu
Inwestor: akademia sztuk Pięknych im. e. Gepperta
Wykonawca: HoCHTIeF Polska oddział w Poznaniu
Czas realizacji: od IX 2010 r. do XII 2012 r.
Powierzchnia: 13 tys. mkw.

W nowym budynku u zbiegu ulic Traugutta i Krasińskiego miesz-
czą się Centrum sztuk Użytkowych i Centrum  Innowacyjności. 
obiekt ma cztery kondygnacje nadziemne i jedną podziemną; 
jego wysokość do poziomu attyki sięga 25 m. na parterze znajdu-
ją się pracownie projektowe oraz studia ceramiki i szkła, gdzie 
mogą pracować studenci w specjalnie dla nich stworzonej mini-
hucie.

3

przebudowa i modernizacja poziomu c hali nr 15 na terenie Międzynarodowych 
Targów poznańskich
Inwestor: międzynarodowe Targi Poznańskie
Wykonawca: HoCHTIeF Polska oddział w Poznaniu
Czas realizacji: od III do XII 2012 r.
Powierzchnia modernizacji: 6,5 tys. mkw.

W wyniku rozbiórki centralnej części istniejącego dachu i budowy nowego powstała wie-
lofunkcyjna amfiteatralna sala widowiskowo-koncertowa (tzw. sala ziemi) dla około 2 tys. 
osób. Większą funkcjonalność obiekt zyskał przede wszystkim dzięki zastosowaniu mo-
bilnych ścian i teleskopowych widowni.
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pałac Sprawiedliwości w Warszawie
Inwestor: ministerstwo sprawiedliwości, Gmina Centrum, sąd najwyższy
Wykonawca: Konsorcjum firm z udziałem HoCHTIeF Polska
Czas realizacji: od VI 1996 r. do XI 1999 r.
Powierzchnia: 44,7 tys. mkw.

Czteropiętrowy obiekt stanowi siedzibę sądu najwyższego i sądu apelacyjnego. Ten charaktery-
styczny, nacechowany wyrazistą symboliką budynek jest jedną z atrakcji architektonicznych stolicy.

2

1

Qubus Hotel kraków
Inwestor: echo Investment
Wykonawca: HoCHTIeF Polska oddział w Krakowie
Czas realizacji: od XI 2004 r. do V 2006 r.
Powierzchnia: 12 tys. mkw.

Budowa nowoczesnego hotelu w zabytkowym otoczeniu starego miasta wymagała 
umiejętnego dopasowania architektury budynku do pierzei zabudowy XIX-wiecznego 
Podgórza. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom architektonicznym obiekt został idealnie 
wpisany w urbanistyczny układ otoczenia.

Budynek Wydziału Fizyki, astronomii i informatyki Stosowanej Uniwersytetu 
jagiellońskiego w krakowie 
Inwestor: Uniwersytet jagielloński w Krakowie 
Wykonawca: HoCHTIeF Polska oddział w Krakowie
Czas realizacji: od IX 2010 r. do VIII 2014 r.
Powierzchnia: ok. 27 tys. mkw.

nowoczesny dydaktyczno-badawczy zespół dziewięciu budynków połączonych ze sobą przej-
ściami komunikacyjnymi w jeden obiekt. W kompleksie powstałym na terenie Kampusu 600–le-
cia odnowienia Uj w Krakowie znajdują się m.in. pomieszczenia dydaktyczne, trzy sale wykła-
dowe z 600 miejscami siedzącymi, biblioteka, laboratoria naukowe i komputerowe oraz 
pomieszczenia administracyjne. zlecenie obejmowało realizację prac projektowych i wykonanie 
robót budowlano-montażowych. Realizacja obu tych etapów zakładała uwzględnienie wykorzy-
stania energooszczędnych technologii oraz odnawialnych źródeł energii (np. pompy ciepła, ko-
lektory słoneczne, energooszczędne źródła światła (LeD) i ogniwa fotowoltaiczne), jak również  
gospodarcze wykorzystanie wód opadowych. Realizacja projektu obejmowała, poza komplek-
sowym  wyposażeniem obiektu w instalacje techniczne, również montaż mebli ruchomych.

1

Stadion dialog arena w lubinie
Inwestor: zagłębie Lubin ssa z Grupy Kapitałowej KGHm Polska 
miedź sa
Wykonawca: konsorcjum firm PeBeKa i HoCHTIeF Polska
Czas realizacji: od IX 2007 r. do VI 2010 r. 
Pojemność: 16 tys. osób

obiekt z całkowicie zadaszonymi trybunami spełnia wszystkie wy-
magania PzPn i UeFa dla stadionów klasy 3. W ramach realizacji 
kontraktu powstały również nowe zaplecza techniczne i sanitarne, 
szatnie oraz strefa VIP. Dla zachowania ciągłości gry w czasie więk-
szości sezonów rozgrywek piłkarskich budowa stadionu była realizo-
wana etapami. Bryła nowego stadionu została wkomponowana  
w zachowane częściowo wały starych trybun.

2

krakowska akademia im. a. Frycza Modrzewskiego
Inwestor: Krakowska akademia im. a. Frycza modrzewskiego
Wykonawca: HoCHTIeF Polska oddział w Krakowie
Czas realizacji: 
I etap – od III 2003 r. do VIII 2004 r.,
II etap – od VII 2004 r. do VII 2005 r.,
III etap – od VIII 2007 r. do XII 2008 r.
Powierzchnia: 
I etap – 10,8 tys. mkw.,
II etap – 5,5 tys. mkw.,
III etap – 9 tys. mkw.

Trzy etapy stanowią zamknięty i zorganizowany zespół urbanistyczny:
•	 zrealizowane w I i II etapie dwa budynki z trzema kondygnacjami naziemnymi i jedną  

podziemną
•	 zrealizowany w III etapie budynek z czterema kondygnacjami naziemnymi i jedną podziemną.

jego długość wynosi 120 metrów.
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oryginalna architektura

w parze z dobrym stylem

Tym, za co klienci najbardziej cenią obiekty handlowo-
rozrywkowe, są nowoczesne, przestrzenne wnętrza,  
funkcjonalność, dogodna lokalizacja, bogata oferta  
i przyjazna atmosfera. To m.in. dzięki tym atrybutom Galeria 
Malta w poznaniu otrzymała certyfikat BreeaM in-Use,  
na poziomie very good. obiekt doceniono w dwóch 
kategoriach: funkcjonowanie i zarządzanie centrum. 
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Galeria Malta w Poznaniu
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najlepsze rozwiązania  
w segmencie obiektów 
handlowo-rozrywkowych

Galeria Malta w poznaniu
Inwestor: neinver Polska
Wykonawca: HoCHTIeF Polska oddział w Poznaniu
Czas realizacji: od II 2007 r. do III 2009 r.
Powierzchnia: 162 tys. mkw.

największe centrum handlowo-rozrywkowe w zachodniej Polsce 
mieści się w trzykondygnacyjnym kompleksie o nowoczesnej  
architekturze.

3

centrum Handlu, Sztuki i Biznesu Stary Browar (i i ii etap) w poznaniu
Inwestor: Fortis
Wykonawca: konsorcjum firm HoCHTIeF Polska oddział w Poznaniu 
i Porr Polska
Czas realizacji: 
I etap – od VI 2002 r. do XI 2003 r.,
II etap – od IX 2005 r. do III 2007 r.
Powierzchnia: 
I etap – 68,9 tys. mkw., 
II etap – 65,5 tys. mkw.

Położony w centrum Poznania stary Browar jest przykładem doskonałego połą-
czenia nowoczesności z tradycją. Dziewiętnastowieczne zabudowania Browaru 
Huggera w centrum Poznania zaadaptowano na centrum handlowo-usługowo-
-biurowe, które składa się z siedmiu budynków otaczających Dziedziniec sztuki 
i rozległy park. II etap budowy obejmował rozbudowę istniejącego obiektu  
o nowy budynek biurowo-handlowy.

Futura park w Modlniczce k. krakowa
Inwestor: neinver Polska
Wykonawca: HoCHTIeF Polska oddział w Krakowie
Czas realizacji: od V 2010 r. do X 2011 r.
Powierzchnia: 49 tys. mkw.

Kompleks Futura Park składa się z dwukondygnacyjnego obiektu wraz z par-
kingiem na 1 400 miejsc postojowych. W parku handlowym znajdują się po-
wierzchnie najmu dla sklepów średnio- i małopowierzchniowych oraz centrum 
typu outlet. To pierwszy zrealizowany przez HoCHTIeF Polska obiekt, który 
spełnia wymogi certyfikacji BReeam.
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Hala handlowa leroy Merlin w Modlnicze k. krakowa
Inwestor: Leroy merlin Inwestycje
Wykonawca: HoCHTIeF Polska oddział w Krakowie
Czas realizacji: od IV 2004 r. do IX 2004 r.
Powierzchnia: 12,6 tys. mkw.

Pawilon handlowy typu „Dom i ogród” o prostej i eleganckiej architekturze jest jednym  
z obiektów zrealizowanych przez HoCHTIeF Polska dla dystrybutora materiałów budow-
lanych. Inne obiekty handlowe powstały w: Bielsku-Białej, Żorach, Gliwicach, Krasnem 
koło Rzeszowa, Poczesnej, mikołowie oraz Katowicach.

3

Galeria Bałtycka w Gdańsku-Wrzeszczu
Inwestor: eCe Projektmanagement
Wykonawca: HoCHTIeF Polska oddział w Warszawie
Czas realizacji: od III 2006 r. do IX 2007 r.
Powierzchnia: 110 tys. mkw.

Pięciokondygnacyjne centrum handlowe powstało u zbiegu ulic Grunwaldzkiej  
i Kościuszki. Dwie ostatnie kondygnacje zajął parking wielopoziomowy z 1 100 miejsca-
mi parkingowymi.

Morski park Handlowy w Gdańsku
Inwestor: Librecht&Wood Polska
Wykonawca: HoCHTIeF Polska oddział w Warszawie
Czas realizacji: od III 2010 r. do III 2011 r.
Powierzchnia: 27,7 tys. mkw.

Kompleks tworzą dwa budynki morskiego Parku Handlowego, infrastruktura techniczna, 
drogi dojazdowe, parkingi i parterowy budynek C dla niezależnych najemców.

centrum handlowe castorama w oświęcimiu
Inwestor: Castim
Wykonawca: HoCHTIeF Polska oddział w Krakowie
Czas realizacji: od III 2012 r. do VIII 2012 r.
Powierzchnia: 7 tys. mkw.

obiekt podzielony na trzy strefy funkcjonalne składa się z:
•	 jednokondygnacyjnej hali handlowej,
•	 dwukondygnacyjnego zaplecza socjalno-biurowego,
•	 jednokondygnacyjnego zaplecza techniczno-magazynowego.

4
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FaBryki

nowoczesne technologie 

w trosce o przyszłe 

pokolenia

inteligentne rozwiązania dopasowane do potrzeb projek-
tu wpływają na standard i jakość finalnego obiektu. 
To bardzo ważne, ponieważ dobrze funkcjonujący zakład 
przemysłowy sprzyja rozwojowi lokalnej społeczności  
i pobudza jej gospodarkę.

 ©
 H

o
C

H
T

Ie
F

Hale produkcyjno - magazynowe fabryki opon Bridgestone w Poznaniu 
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najlepsze rozwiązania w segmencie
obiektów przemysłowych

21

22

1

2

zakład produkcyjny enginova w kutnie
Inwestor: enginova
Wykonawca: HoCHTIeF Polska oddział w Poznaniu
Czas realizacji: od XI 2009 r. do VI 2010 r.
Powierzchnia: 11 tys. mkw.

Hala produkcyjno-magazynowa z częścią biurową i infrastrukturą towarzyszącą (drogi, place, te-
reny zielone).

Hale produkcyjne kronospan w Strzelcach opolskich
Inwestor: Kronospan szczecinek
Wykonawca: HoCHTIeF Polska oddział w Poznaniu
Czas realizacji: od III 2008 r. do IX 2009 r.
Powierzchnia: 37 tys. mkw.

Pięć hal magazynowo-produkcyjnych wykonano w konstruk-
cji stalowej wraz ze ścianami ogniowymi oraz budynkami 
technicznymi.

Magazyn opon Bridgestone z częścią biurową w poznaniu
Inwestor: Bridgestone Poznań
Wykonawca: HoCHTIeF Polska oddział w Poznaniu
Czas realizacji: od VII 2010 r. do IV 2011 r.
Powierzchnia użytkowa: 40,8 tys. mkw.

jednokondygnacyjna hala magazynowa o wysokości 12 m z częścią biurową i infrastrukturą 
towarzyszącą.

zakład produkcyjny kimball electronics poland w Tarnowie podgórnym
Inwestor:  Kimball electronics Poland
Wykonawca: HoCHTIeF Polska oddział w Poznaniu
Czas realizacji: od XI 2008 r. do VII 2009 r.
Powierzchnia: 
- hala produkcyjna z magazynem – 10 tys. mkw.,
- budynek biurowo-techniczny – 5,1 tys. mkw.

W Tarnowie Podgórnym zrealizowano nową halę produkcyjną z magazynem oraz dwukondygnacyjny 
budynek biurowo-techniczny. W ramach inwestycji powstały również drogi wewnętrzne o powierzchni 
12 tys. m kw. i zjazd z drogi krajowej nr 92.

Huta szkła euroglas w Ujeździe k. łodzi
Inwestor: euroglas Polska
Wykonawca: HoCHTIeF Polska oddział w Krakowie oraz oddział w Poznaniu
HoCHTIeF Polska oddział w Poznaniu
Czas realizacji: od V 2008 r. do IX 2009 r.
Powierzchnia:  ok. 100 tys. mkw.

Huta szkła euroglas to jeden z największych projektów w Łódzkiej strefie ekonomicznej. W zakładzie 
znajduje się największy na świecie piec o wydajności 1 tys. ton szkła dziennie i najdłuższa w polskich 
hutach linia produkcyjna o długości ok. 600 m. Dla zminimalizowania negatywnego wpływu produkcji 
na środowisko zastosowano najnowocześniejsze urządzenia i procedury.

Fabryka montowania silników elektrycznych w niepołomickiej Strefie inwestycyjnej 
Inwestor: firma sopem, należąca do firmy somfy 
Wykonawca: HoCHTIeF Polska oddział w Krakowie 
Czas realizacji: od VI 2013 r. do III 2014 r.
Powierzchnia: ok. 12,7 tys. mkw.

jednokondygnacyjna hala produkcyjno-magazynowa z dwukondygnacyjną częścią biurową i częścią 
socjalną. zlecenie obejmowało również wykonanie pełnego zakresu instalacji wewnętrznych i ze-
wnętrznych oraz zagospodarowanie terenu.

Hala produkcyjna phoenix contact w nowym Tomyślu
Inwestor: Phoenix Contact Wielkopolska
Wykonawca: HoCHTIeF Polska oddział w Poznaniu
Czas realizacji: od II 2009 r. do II 2010 r.
Powierzchnia: 8 tys. mkw.

jednokondygnacyjna, pięcionawowa hala z dwiema nadbu-
dówkami technicznymi powyżej dachu. Wysokość obiektu  
w attyce wynosi 7,42 m. obiekt mieści także powierzchnie 
biurowe (w tym sale szkoleniowe) i pomieszczenie socjalne.
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Budowa hali produkcyjnej wraz z częścią socjalną i magazynową 
w Gliwicach 
Inwestor: Tenneco automotive eastern europe
Wykonawca: HoCHTIeF Polska oddział w Krakowie 
Czas realizacji: od IX 2013 r. do VI 2014 r.
Powierzchnia: 15 tys. mkw.

jednokondygnacyjna hala produkcyjno-magazynowa, trzykondygnacyjny budynek 
biurowo-administracyjny z laboratorium, budynek techniczny (z kotłownią gazową) 
oraz wiata magazynowa na odpady. Realizacja projektu obejmowała także przebu-
dowę hali nr 3 i części magazynowej budynku nr 1 oraz wykonanie m.in. dróg i pla-
ców zewnętrznych wraz z infrastrukturą podziemną, instalacji wewnętrznych i tech-
nologicznych, jak również przebudowę instalacji zewnętrznych. 

rozbudowa zakładu produkcyjnego w miejscowości nowa Wieś legnicka  
w gminie legnickie pole
Inwestor: Voss automotive Polska 
Wykonawca: HoCHTIeF Polska oddział w Poznaniu 
Czas realizacji: od XI 2013 r. do VIII 2014 r.
Powierzchnia: 12,7 tys. mkw.

Hala produkcyjno-magazynowa wraz z częścią administracyjno-biurową oraz po-
mieszczeniami socjalnymi i technicznymi. W ramach realizacji projektu zostały rów-
nież wykonane wszystkie instalacje oraz infrastruktura zewnętrzna, tj. drogi i place 
zewnętrzne.

Wykonawstwo zakresu robót budowlanych, zrealizowanych 
w ramach budowy elektrowni z blokiem gazowo-parowym  
o mocy 460 MW we Włocławku
Inwestor: PKn orlen s.a.
Generalny wykonawca budowy elektrowni z blokiem gazowo-pa-
rowym: konsorcjum snC Lavalin Polska sp. z o.o. i General elec-
tric International Inc. 

Wykonanie fundamentów bloku turbiny, budynku kotłowni i budyn-
ku maszynowni oraz wykonanie głównego budynku elektrycznego: 
konsorcjum z HoCHTIeF Polska (lider).
Czas realizacji: od VII 2013 r. do IX 2014 r.

Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w ramach realizacji insta-
lacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych (iTpok) w poznaniu
Partner publiczny: miasto Poznań
Partner prywatny: sITa zielona energia 
Wykonawca: konsorcjum firm Hitachi zosen Inova (lider), HoCHTIeF Polska 
i HoCHTIeF solutions oddział Civil engineering and energy 
Czas realizacji: 
- Prace projektowe (wraz z dokonaniem niezbędnych uzgodnień i uzyskaniem pozwoleń 
formalno-prawnych): II kwartał 2013 r. – II kwartał 2014 r.
- Prace budowlane: II kwartał 2014 r.- przełom III i IV kwartału 2016 r.

zakres prac określonych w umowie z konsorcjum z udziałem HoCHTIeF Polska  
i HoCHTIeF solutions oddział Civil engineering and energy obejmuje zaprojektowanie  
i budowę obiektów kubaturowych, wewnętrznej infrastruktury drogowej i towarzyszącej 
wraz z instalacjami. Inwestycja ITPoK powstaje na terenie należącym do miasta Pozna-
nia, w bezpośrednim sąsiedztwie z elektrociepłownią Karolin. Teren pod realizację pro-
jektu obejmuje ok. 3 ha. 
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zakład odzysku surowców wtórnych Byś w Warszawie
Inwestor: BYŚ Wojciech Byśkiniewicz
Wykonawca: HoCHTIeF Polska oddział w Warszawie
Czas realizacji: od II 2010 r. do XII 2010 r.
Powierzchnia: 5 tys. mkw.

Dla firmy BYŚ wykonano halę sortowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą.  
W ramach realizacji powstały także drogi, place manewrowe i parkingi. zakład jest 
przystosowany do sortowania ok. 150 tys. ton odpadów rocznie.
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lokalizacje

indywidualne rozwiązania 

źródłem korzyści naszych 

klientów

HocHTieF polska poprzez swoje oddziały i przedstawicielstwa 
prowadzi działalność w całym kraju. podczas naszej ponad 
18-letniej działalności na rynku zrealizowaliśmy kilkaset 
projektów. dla każdego nowego zlecenia opracowujemy 
rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta. 
potrzebują państwo więcej informacji? 
zapraszamy do składania zapytań.  
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Oddział w Warszawie
ul. młynarska 8/12
01-194 Warszawa
tel. +48 22 433 56 00
tel. +48 22 433 57 00
fax +48 22 433 57 99

Oddział w Poznaniu
al. niepodległości 6
60-967 Poznań
tel. +48 61 859 22 00
fax +48 61 852 09 67

Oddział w Krakowie
ul. Lubicz 27
31-503 Kraków
tel. +48 12 628 91 00
fax +48 12 628 92 00

Przedstawicielstwo  
w Katowicach
al. Wojciecha Korfantego 79
40-166 Katowice
tel. +48 32 259 28 23
fax +48 32 259 28 24

Biuro w Rzeszowie
ul. F. Chopina 35a
35-055 Rzeszów
tel. +48 17 250 99 90HOCHTIEF Polska S.A.

ul. elbląska 14
01-737 Warszawa
tel. +48 22 560 08 00
fax.: +48 22 633 97 86
info@hochtief.pl 
www.hochtief.pl 

IDENTYFIKACJA MARKI  
I ZASADY  
JEJ PREZENTOWANIA

hOChTIEF SOluTIONS AG


