Od inspiracji
do innowacji
AECOM w Polsce

Mieszkamy tu gdzie Ty i rozumiemy
wyzwania współczesnego świata.
Wiemy jakie znaczenie mają czysta
woda, niezawodne źródła energii,
wydajny transport czy zachwycająca
architektura miast. Tysiące naszych
specjalistów na co dzień pracuje
zklientami w ponad 150 krajach
świadcząc usługi na wszystkich
etapach procesów inwestycyjnych,
w tym na etapie projektowania, budowy,
finansowania i eksploatacji.

Dynamiczny rozwój polskiej gospodarki stwarza korzystne
warunki do inwestycji w infrastrukturę, sieci energetyczne,
przestrzenie handlowe i przemysł. Prawdziwe wyzwanie polega
na realizacji projektów innowacyjnych w oparciu o zasadę
zrównoważonego rozwoju przy jednoczesnej optymalizacji
wydatków i efektywności dostarczanych rozwiązań.
AECOM stawia na realizację złożonych i ambitnych projektów
w Polsce. Oferujemy kompleksowe usługi w różnych sektorach
gospodarki, pomagając klientom realizować ich strategiczne cele.
Nasze doświadczenie na polskim rynku jest budowane od
ponad 20 lat, w trakcie których mieliśmy możliwość dogłębnie
poznać jego złożoność. Dotychczas zbudowane relacje
pozwalają nam pracować z klientami z sektora publicznego
i prywatnego. Eksperci AECOM pracują ponad podziałami
geograficznymi, co pozwala nam z łatwością połączyć lokalną
wiedzę z globalnym doświadczeniem i świadczyć najwyższą
jakość usług na całym świecie.

Przemysł
Przemysł ma kluczowe znaczenie
dla zrównoważonego rozwoju
gospodarek na świecie – pozwala
budować wiedzę, gromadzić
zasoby i zaspokajać potrzeby.
Rozpoczynając realizację projektów przemysłowych należy
na nie spojrzeć z perspektywy działalności operacyjnej.
Projekt powinien być zgodny z długoterminowym celem
i przede wszystkim z profilem biznesowym.
Eksperci AECOM potrafią już na tym wczesnym etapie
zaplanować wydajność zakładów produkcyjnych
i obiektów magazynowych w zgodzie z ich przyszłym
przeznaczeniem. Ściśle współpracujemy z naszymi
klientami, żeby budynki przez nas realizowane były
idealnym odzwierciedleniem specyfiki ich działalności.
Wymogiem dobrego planowania inwestycji jest
zapewnienie, aby obiekt mógł pomieścić potrzebny
do produkcji sprzęt i inne komponenty niezbędne
w fazie operacyjnej. Do tego dochodzi odpowiednie
zaplanowanie infrastruktury, która zapewni bezkolizyjny
transport. Nasi specjaliści patrzą na projekty
przemysłowe wieloaspektowo, żeby cykl ich
funkcjonowania był jak najdłuższy.

Wybrane dziedziny

−− Zarządzanie budową

−− Zarządzanie projektami

−− Engineering, Procurement and
Construction Management (EPCM)

−− Engineer Procure Construct (EPC)

Wybrane usługi

−− Zarządzanie procesem projektowym
−− Zarządzanie procedurami
przetargowymi
−− Zarządzanie kosztami

−− Planowanie i harmonogramy prac
−− Zarządzanie bezpieczeństwem
i higieną pracy
−− Zarządzanie jakością

−− Zarządzanie ryzykiem
−− Zarządzanie logistyką
−− Nadzór budowlany

−− Zarządzanie zmianami

−− Zarządzanie procesem
usuwania wad

P3 Logistic Parks, Piotrków Trybunalski,
Błonie, Robakowo, Mszczonów, Polska
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P3 Logistic Parks, Piotrków Trybunalski,
Błonie, Robakowo, Mszczonów, Polska
Usługi: Przedstawiciel zamawiającego,
manager ds. komercyjnych, prowadzenie
postępowań przetargowych oraz kapitalizacja
środków trwałych.

Zintegrowane
usługi dla
złożonych wyzwań

Zachowanie trwałości
systemów wodnych

Zbiornik Przeciwpowodziowy, Racibórz, Polska
Usługi: nadzór inwestorski, zarządzanie kontraktem na roboty,
zarządzanie Planem Zarządzania Środowiska (PZŚ), planowanie
i monitoring finansowania projektu.

Woda
Woda jest podstawowym
składnikiem życia. Wiedza na
temat systemów wodnych, ich
wykorzystania i implementacji jest
kluczowa dla zapewnienia dostępu
do czystej wody na świecie,
jak również jej ochrony jako
najcenniejszego źródła życia.
Tworzymy kompleksowe rozwiązania dla inwestycji
w dziedzinie gospodarki wodnej, wodno-ściekowej
i odprowadzania wód opadowych, odsalania zasobów
wodnych, ponownego wykorzystania wód oraz budowy
tuneli i infrastruktury lokalnej.
Kadra naszych specjalistów to wykwalifikowani
inżynierowie, hydrolodzy, hydrogeolodzy, ekolodzy,
ekonomiści, konsultanci do spraw zrównoważonego
rozwoju oraz eksperci w zakresie zarządzania projektami.
Współpracujemy z klientami w trakcie wszystkich
faz projektu – od wstępnych analiz po etap budowy,
eksploatacji i utrzymania – z wykorzystaniem tradycyjnych
i alternatywnych metod ich realizacji („zaprojektuj
i zbuduj”, partnerstwo publiczno-prywatne).

Wybrane dziedziny

−− Zarządzanie gospodarką wodną dla zlewni
−− Planowanie zrównoważonego
wykorzystania zasobów wodnych
−− Ochrona przeciwpowodziowa
−− Inżynieria rzek

−− Zapory i zbiorniki wodne
−− Elektrownie wodne

−− Stacje uzdatniania wody
i oczyszczalnie ścieków

−− Systemy zaopatrzenia w wodę
−− Kanalizacja

Wybrane usługi

−− Wycena i zarządzanie aktywami

−− Opracowanie studiów hydrologicznych
i hydraulicznych, modelowanie
−− Planowanie projektu, studia
wykonalności i wnioski
o dofinansowanie

−− Doradztwo techniczne i finansowe
−− Analizy i oceny środowiskowe –
– ROŚ, ROS
−− Współpraca z interesariuszami
i planowanie relokacji
−− Analizy hydrologiczne,
topograficzne i geotechniczne

−− Projektowanie oraz pozyskiwanie
pozwoleń i decyzji administracyjnych
−− Proces przetargowy
−− Nadzór inwestorski

−− Monitoring i zarządzanie projektem
w zakresie technicznym, finansowym
i ochrony środowiska
AECOM
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Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły
Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły,
wart ponad miliard euro, jest jedną z największych w Europie
planowanych inwestycji w ochronę przeciwpowodziową.
AECOM, jako Inżynier Kontraktu będzie pełnił nadzór nad
projektowaniem i budową infrastruktury, która uchroni Kraków,
Sandomierz, Wieliczkę i Tarnobrzeg przed kolejnymi powodziami.
Projekt obejmuje budowę i modernizację zbiorników i wałów
przeciwpowodziowych na Wiśle i mniejszych rzekach oraz wiele
innych elementów infrastruktury przeciwpowodziowej.

Zrównoważone
rozwiązania dla
transportu

Modernizacja Linii Kolejowej E65 Południe, Polska
Usługi: Studium wykonalności

Transport
W AECOM rozumiemy jak istotne jest
budowanie bezpiecznych i niezawodnych
systemów transportowych, dzięki
którym podróżujemy pomiędzy
miastami, krajami i kontynentami.
Inwestycje transportowe realizujemy bazując na dotychczas
zbudowanym doświadczeniu w planowaniu, projektowaniu
i zarządzaniu projektami infrastrukturalnymi. Nasze
doświadczenie obejmuje zarówno nowopowstające obiekty
jak również modernizację przestarzałych.
Wszystkie spojrzenia skierowane są na branże transportową,
która ma dostarczyć rozwiązania zapewniające odkorkowanie dróg,
skrócenie czasu podróży, stymulowanie wzrostu gospodarczego
oraz efektywne wykorzystanie inwestowanych pieniędzy.
Bez względu na to, czy jest to nowa inwestycja drogowa, czy
modernizacja istniejącej sieci kolejowej, firmy mają za zadanie
realizować projekty zgodnie z budżetem, harmonogramem
i zasadami bezpieczeństwa.
AECOM świadczy multidyscyplinarne usługi dla sektora
transportowego, który w ostatnich latach przechodzi dynamiczny
rozwój. Oferujemy usługi projektowe i doradcze, które obejmują
wszystkie aspekty związane z inwestycjami w infrastrukturę
transportową - planowaniem, projektowaniem, zarządzaniem
projektem, nadzorem budowlanym oraz utrzymaniem.

Wybrane dziedziny

−− Drogi i mosty

−− Analizy ruchu i analizy ekonomiczne

−− Koleje

−− Nadzór inwestorski i zarządzanie
inwestycjami

−− Doradztwo i planowanie transportu

Wybrane usługi

−− Studia wykonalności

−− Projekty koncepcyjne, budowlane
i wykonawcze

−− Building Information Modeling (BIM)
−− Raporty oddziaływania na
środowisko - EIA, SIA
−− Analizy i prognozy ruchu
−− Zarządzanie projektami

−− Nadzór autorski i inwestorski

−− Zarządzanie robotami budowlanymi

Od lewej:
Zmodernizowany historyczny most
kolejowy, Zgorzelec, Polska
Usługi: Badania geologiczne,
projektowanie
Autostrada A4, Polska
Usługi: Zarządzanie kontraktem,
nadzór Inwestorski
Droga Ekspresowa S8, Polska
Usługi: Projektowanie

AECOM
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Zakład Termicznego Przekształcania
Odpadów, Bydgoszcz, Polska
Usługi: Projektowanie, doradztwo techniczne

Energetyka
Na świecie rośnie zapotrzebowanie na
niezawodne źródła energii elektrycznej.
Ogromnym oczekiwaniem od sektora
przemysłowego jest poszukiwanie
rozwiązań zapewniających dostęp
do niekończących się źródeł energii.
Kierując się zintegrowanym podejściem do realizowanych
projektów, dostarczamy usługi w trakcie całego procesu
inwestycyjnego, żeby pomóc klientom sprostać stojącym przed
nimi wyzwaniom. Mamy doświadczenie w realizacji projektów
energetycznych, które wykorzystują tradycyjne paliwa kopalne
(gaz ziemny, węgiel, węgiel brunatny, ropa) oraz odnawialne
źródła energii (wiatrowa, biomasa, wodna i słoneczna).
Jesteśmy również dostawcą usług inżynieryjnych w zakresie
przesyłu i dystrybucji energii. Nasze doświadczenie zdobyliśmy
uczestnicząc w realizacji projektów o łącznej mocy 280,000 MW
zlokalizowanych na całym świecie.

Wybrane usługi

−− Studia wykonalności, kosztorysy
różnych wariantów wykonania

−− Wsparcie techniczne i formalne
w procesie uzyskiwania zezwoleń
i pozwoleń

−− Planowanie, opracowywanie
koncepcji inwestycji,
projektowanie

−− Zarządzanie projektami, nadzór
nad montażem i uruchomieniem
instalacji (usługi typu zaprojektuj
i zbuduj – EPC / EPCM)
−− Inżynier kontraktu / doradca
techniczny inwestora

−− Wsparcie w procesach rozruchu
i oddania do eksploatacji
−− Optymalizacja parametrów
eksploatacyjnych

Farma Wiatrowa Mycielin, Województwo Wielkopolskie, Polska
Usługi: Inżynier kontraktu

Zwiększenie
wydajności
przemysłu
energetycznego

Ekologiczne
rozwiązania
to nasza przyszłość

Zakłady produkcyjne Rolls-Royce, Ropczyce i Sędziszów Małopolski, Polska
Usługi: Due diligence, ocena stanu gleb i wód gruntowych

Środowisko
Naszymi dwoma głównymi celami
jest ochrona oraz przywracanie
środowiska naturalnego. To
one budują podstawę dla
przyszłych inwestycji.
Nasi wykwalifikowani inżynierowie i naukowcy świadczą
kompleksowe usługi środowiskowe, które mają za
zadanie odpowiadać na potrzeby klientów w zakresie ich
działalność operacyjnej. Opracowujemy oceny ryzyka,
oceny wpływu na środowisko oraz przeprowadzamy
rekultywacje gleb i wód.
Wielu z naszych klientów z sektorów przemysłowego,
finansowego i nieruchomości korzysta z naszych usług,
żeby zminimalizować ryzyko transakcyjne, wdrożyć
strategie zrównoważonego rozwoju, monitorować
ochronę środowiska i wdrażać systemy zarządzające
bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy.
Mamy rozległą wiedzę z zakresu procesów operacyjnych
po stronie klienta, lokalnych i regionalnych przepisów
oraz światowych trendów. Zrozumienie powyższych
uwarunkowań wyróżnia nas jako jedno źródło wiedzy
doradczej, pozwalające znaleźć odpowiedzi na wszystkie
potrzeby klienta.

AECOM

Wybrane usługi

−− Raporty oddziaływania na
środowisko - ESHIA, EIA, SIA
−− Badania jakości gruntu i wód
podziemnych

−− Audyty energetyczne

−− Audyty zgodności w zakresie
ochrony środowiska i BHP

−− Analizy typu „due diligence”
w zakresie ochrony środowiska
−− Badania hydrogeologiczne
i geotechniczne
−− Monitoring jakości wód
podziemnych, wód
powierzchniowych, ziemi,
powietrza, hałasu i wibracji

−− Badanie poziomu hałasu
i opracowywanie map hałasu
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Regionalna Centrala John Deere, Tarnowo Podgórne, Polska
Regionalna
Centrala John
Deere, projektem
Usługi: Architektoniczne,
inżynieryjne
i zarządzanie
Tarnowo Podgórne, Polska
Usługi: Architektoniczne, Inżynieryjne
i Zarządzanie Projektem

Nieruchomości
Budynki biurowe, mieszkalne
i centra handlowe stanowią ważną
część przestrzeni, znacząco
wpływając na kształtowanie
urbanistyki miast i miasteczek,
w których powstają.
Współpracujemy z deweloperami i inwestorami
dostarczając kreatywne i elastyczne rozwiązania dla
nieruchomości na całym świecie. W dzisiejszych czasach,
klienci chcą realizować niepowtarzalne i wyróżniające
się projekty, które pozostaną aktualne w zmieniających
się trendach rynkowych. Nowopowstające budynki
komercyjne, mieszkalne i handlowe umożliwiają rozpoznanie
nowych i innowacyjnych koncepcji, które mogą całkowicie
zmienić dotychczasowe wizje aranżacji przestrzeni.
Kluczem jest zatem ponowne zdefiniowanie czemu i komu
mają te przestrzenie służyć. Możliwe jest zaprojektowanie
i wybudowanie budynku mieszkalnego o niskiej emisji
dwutlenku węgla przez proste wykorzystanie przyjaznych
środowisku materiałów budowalnych i wykończeniowych.
Części zewnętrzne budynków komercyjnych mogą
natomiast zmienić funkcję zamkniętego patio w dostępną
przestrzeń publiczną ,które dodatkowo będzie stanowiła
platformę integracji pracowników. Tam gdzie inni
dostrzegają problemy, eksperci AECOM widzą tylko
możliwości i rozwiązania.
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Wybrane obszary
−− Zarządzanie budową

−− Zarządzanie projektami

−− Engineering, Procurement and
Construction Management (EPCM)
−− Engineer Procure Construct (EPC)

Wybrane usługi

−− Zarządzanie procesem projektowym
−− Zarządzanie procedurami
przetargowymi

−− Zarządzanie kosztami

−− Planowanie i harmonogramy prac
−− Zarządzanie bezpieczeństwem
i higieną pracy
−− Zarządzanie jakością

−− Zarządzanie ryzykiem
−− Zarządzanie logistyką
−− Nadzór budowlany

−− Zarządzanie zmianami

−− Zarządzanie procesem usuwania wad

AECOM

Galeria Młociny, Warszawa, Polska
Usługi: Zarządzanie budową, zarządzanie
kosztami, nadzór inwestorski

Kształtowanie
przestrzeni

Biura w Polsce

Poznań

Warszawa

Łódź

Wrocław

Centrala

Biura regionalne

Plac Unii

ul.Inżynierska 11

Warszawa
ul. Puławska 2

02-566 Warsaw

Tel.: +48 22 427 37 00

Fax.: +48 22 427 37 01
warsaw@aecom.com

Łódź

Poznań

Wrocław

93-569 Łódź

61-503 Poznań

54-413 Wrocław

Tel.: +48 42 205 00 00

Fax.: +48 42 205 00 01

ul. Chłapowskiego 29
Tel.: +48 61 669 00 50

Fax.: +48 61 669 00 51

ul. Klecińska 123
Tel.: +48 71 711 70 80

Fax.: +48 71 711 70 81

O AECOM
AECOM powstał, żeby budować lepszy świat.
Projektujemy, budujemy, finansujemy i zarządzamy obiektami
infrastrukturalnymi dla sektora rządowego, firm prywatnych
oraz organizacji w ponad 150 krajach. Jako w pełni zintegrowana
firma, łączymy globalny zasięg z lokalną wiedzą, dostarczając
rozwiązania dla najbardziej skomplikowanych wyzwań
projektowych. Realizujemy najwyższej jakości budynki i obiekty
infrastrukturalne dbając przy tym o środowisko, a nasza praca
ma za zadanie przekształcać i zmieniać otaczający świat.
Firma AECOM, uplasowana na liście Fortune 500, w 2016 roku
osiągnęła dochody w wysokości 17,4 miliarda dolarów.
Dowiedz się więcej na aecom.com i @AECOM.

aecom.com

