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PBW INŻYNIERIA

hydrotechnika | mechanika | mosty | drogi | koleje | budownictwo przemysłowe





Jesteśmy firmą z Wrocławia zajmującą się sektorem budownictwa lądowego i wodnego. 
Projektujemy, badamy i wykonujemy prace budowalne na terenie całej Polski.

Oddziały PBW INŻYNIERIA:
- główny oddział we Wrocławiu,
- drugi oddział w Krakowie (głównie hydrotechnika).





Zatrudniamy około 70 inżynierów pracujących w wyspecjalizowanych zespołach:
- hydrotechnicznym,
- mechanicznym,
- mostowym,
- drogowym,
- diagnostycznym,
- kosztorysów.

Mamy również u siebie specjalistów z zakresu m.in.:
- zamówień publicznych i procedur przetargowych,
- administracji.



PROJEKTOWANIE





Nasza firma zajmuje się wykonywaniem projektów budowlanych, wykonawczych, technologicznych, 
warsztatowych, próbnego obciążenia i dokumentacji zamiennych. Opracowujemy studia 
wykonalności, techniczno-ekonomiczno-środowiskowe oraz koncepcje programowe. 
Przeprowadzamy analizy finansowe i ekonomiczne. Wykonujemy również projekty czasowej i 
docelowej organizacji ruchu oraz projekty przebudowy infrastruktury drogowej i kolejowej, w tym 
sieci uzbrojenia terenu.

Profil działalności obejmuje projektowanie:
- obiektów hydrotechnicznych i towarzyszących im urządzeń mechanicznych,
- kolejowych i drogowych obiektów mostowych,
- dróg publicznych i wewnętrznych, ulic, zjazdów, placów, parkingów, chodników, przejazdów, 
peronów, przystanków i stacji,
- budowli przemysłowych,
- przejazdów pojazdów nienormatywnych,
- próbnych obciążeń,
- nietypowych zagadnień inżynierii.































Wykorzystujemy zaawansowane narzędzia do obliczeń statyczno – wytrzymałościowych oraz 
tworzenia dokumentacji projektowej, m.in.:

Autodesk Robot Structural Analysis | SOFiSTiK | Mathcad | Phyton Programming Language
SOLIDWORKS | Allplan | GEO5 | AutoCad | Bricscad | Plateia | Autodesk Civil 3D



BADANIA



Diagnostyka konstrukcji budowlanych i związane z nią badania to dziedzina bardzo istotna gdyż 
problemy, z którymi w trakcie diagnostyki spotyka się inżynier, są często poważniejsze niż kwestie 
występujące w fazie projektowania i wznoszenia obiektów budowlanych. Z tego powodu nasza firma 
oddaje Państwu do dyspozycji nie tylko zespół ekspertów cechujący się wieloletnim doświadczeniem 
w diagnostyce wszelkiego rodzaju budowli, ale również zaplecze badawcze pozwalające na 
kompleksową i całościową ocenę bezpieczeństwa zarówno istniejących jak i nowo wznoszonych 
konstrukcji budowlanych.

Profil eksperckiej działalności firmy PBW Inżynieria Sp. z o.o. to m.in:
- przeglądy bieżące, podstawowe, szczegółowe oraz specjalne (ekspertyzy) drogowych obiektów 
inżynierskich,
- przeglądy bieżące, podstawowe, szczegółowe oraz specjalne kolejowych obiektów inżynierskich,
- ekspertyzy techniczne wszelkiego rodzaju budowli przemysłowych jak i hydrotechnicznych.





Dzięki wieloletniej praktyce oraz zespołowi inżynierów, którzy posiadają odpowiednie kompetencje jak i 
szeroką wiedzę techniczną, nasza firma jest w stanie pokonać drogę od identyfikacji zaistniałego 
problemu, poprzez stwierdzenie przyczyn jego powstania aż do propozycji rozwiązań, mających na celu 
jego całkowitą eliminację. W związku z powyższym, proponujemy Państwu działania m.in. takie jak:

- analiza i ocena poprawności przyjętych rozwiązań projektowo-wykonawczych w dokumentacji 
technicznej,
- całościowa inwentaryzacja geometryczna konstrukcji lub weryfikacja wymiarów w stosunku do istniejącej 
dokumentacji technicznej metodami pomiarów bezpośrednich oraz geodezyjnych,
- ocena wizualna wraz z inwentaryzacją uszkodzeń konstrukcji celem kontroli jakości jej wykonania, 
zdatności do użytku po określonym czasie eksploatacji lub w wyniku degradacji materiałowej,
- badania materiałów konstrukcyjnych i elementów in situ :

a) badania wytrzymałościowe parametrów mechanicznych,
b) badania cech fizycznych
c) badania chemiczne ,
d) badania geodezyjne,
e) badania geotechniczne,
f) badania zabezpieczeń antykorozyjnych,

- badania laboratoryjne pobranych próbek,
- analiza obliczeniowa dotycząca zachowania stanu granicznego nośności i użytkowania,
- wnioskowanie o jakości materiałów, elementów konstrukcji lub całego obiektu z zaleceniami dotyczącymi 
ewentualnych napraw, wzmocnień lub modernizacji.





















WYKONAWSTWO I NADZORY



Nasza firma zajmuje się również wykonawstwem w zakresie kompleksowej budowy obiektów 
inżynierii lądowej oraz wodnej. Świadczymy nasze usługi jako generalny wykonawca oraz 
podwykonawca. Realizujemy zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” oraz „klasycznej” wynikającej 
z przepisu art. 31 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Wysoka jakość, terminowość i konkurencyjne 
ceny spowodowały, że zaufało nam już wielu Inwestorów.

Obsługujemy budowy z ramienia projektowego, tworząc na bieżąco projekty warsztatowe, zamienne 
i technologiczne. Konsultujemy rozwiązania z Wykonawcami, doradzamy i pomagamy rozwiązywać 
bieżące problemy w trakcie robót budowlanych.

Prowadzimy również nadzór autorski nad wcześniej projektowanymi inwestycjami oraz świadczymy 
usługi nadzoru inwestorskiego.









KONTAKT

PBW INŻYNIERIA Sp. z o.o.
tel. +48570898955
email: biuro@pbwinzynieria.pl
www: pbwinzynieria.pl


