
Informacja na temat postępu realizacji inwestycji kluczowych tj.: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, 

MIEDZYNARODOWE CENTRUM KONGRESOWE

I. KLUCZOWE DATY PROJEKTU:

1. 03.10.2011 r. – podpisanie umowy z firmą POLIMEX – MOSTOSTAL, która została wybrana w ramach 
przetargu nieograniczonego,

2. 17.09.2012 r.– odstąpienie od  umowy zawartej z Generalnym Wykonawcą robót budowlanych tj. Polimex-
Mostostal S.A. Powodem odstąpienia od umowy były  duże opóźnienia Wykonawcy przy realizacji Umowy

3. 31.11.2012 r. opuszczenie placu budowy przez Polimex – Mostostal S.A.
4. Podpisanie umowy na roboty budowlane pn: Dokończenie budowy budynku Międzynarodowego Centrum 

kongresowego  w Katowicach”  z  Generalnym Wykonawcą tj.  Konsorcjum firm:  Warbud S.A./  Merkury 
Engineering Polska Sp. z o. o. - Umowa IN/91/13 z dnia 29.05.2013 r. 

5. Data rozpoczęcia robót : 3.06.2013 r.
6. Data zakończenia robót budowlanych: 16.02.2015 r. 
7. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie: 5.03.2015 r. (Decyzja nr SI/26/15 z dnia 5.03.2015 r.)
8. podpisanie protokołu odbioru końcowego i przekazanie obiektu Użytkownikowi (MOSiR): 23.03.2015 r. 
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Na terenie inwestycji pn.:Międzynarodowe Centrum Kongresowe” został wybudowany „Pomnik Henryka Sławika 
i Józefa  Antalla  seniora”.  Umowa  na  zaprojektowanie  oraz  wykonanie  robót  budowlanych  w  celu  realizacji  
pomnika Henryka Sławika i Józefa Antalla seniora została zawarta w dniu 5.09.2014 r.   z Pracownią Projektową M 
Kwadrat (Umowa nr 184/14). Pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 12.12.2014 r (Decyzja nr 1563/14).  
Roboty budowlane zostały zakończone 17.02.2015 r. Całkowity koszt inwestycji  wynosi 499.999,92 zł brutto (jest  
to  kwota ryczałtowa obejmująca zapłatę  za  projekt  koncepcyjny,  dokumentację  projektową i  wykonanie  robót  
budowlanych). 

II. KOSZTY
− Budżet  na  realizację  całej  inwestycji  wynosi  393.304,780  zł.,  środki  własne  –  211.195.798  zł,  
dofinansowanie z środków unijnych – 182.108.982  zł.
− Wartość robót budowlanych zapłaconych POLIMEX MOSTOSTAL  (zgodnie z umową IN/185/11 z dnia 

03.10.2011 r., oraz Aneksem nr 1 do Umowy podstawowej) – 24.546.263,60 zł brutto.
− Kwota  przeznaczona  na  wykonanie  robót  budowlanych  przez  Wykonawcę:  Warbud  S.A./  Merkury 

Engineering Polska Sp. z o. o.  zgodnie z Umową IN/91/13 z dnia 29.05.2013 r. oraz Aneksami nr 1-11  –  
307.041.989,19  zł. brutto (zafakturowano do wysokości 90% wartości kontraktu tj. 276.334.656,97 zł. brutto.  
Aktualnie trwa rozliczenie powykonawcze robót).

III. LOKALIZACJA:
Budynek wielofunkcyjny Międzynarodowego Centrum Kongresowego (MCK) wraz z  obiektami towarzyszącymi, 
wjazdami,  dojazdami,  parkingami  oraz  infrastrukturą  techniczną;  przebudowy  (przekładki)  sieci  i  infrastruktury 
podziemnej będzie  zlokalizowany w sąsiedztwie Hali Widowiskowo – Sportowej Spodek oraz ulic Roździeńskiego, 
Korfantego i Olimpijskiej.

IV. OPIS PRZEDMIOTU PROJEKTU:
Budynek  Międzynarodowe  Centrum  Kongresowe  w  Katowicach  to  wielofunkcyjny,  złożony  obiekt  usługowy, 
zaliczany  do  budynków  użyteczności  publicznej.  W  przeważającej  części  jest  on  przeznaczony  dla  gości 
organizowanych w nim wydarzeń. Posiada jednak także strefę dostępną całkowicie publicznie – jest to zielone 
przejście na ukos przez dach budynku przybierający w tym miejscu formę przesmyku, doliny,  a także – foyer 
główny,  łączące  wejście  od  strony  placu  honorowego  z  wejściem  od  strony  projektowanej  ul.  Olimpijskiej. 
Oznaczenie tych przestrzeni jako publicznych stanowi ważny element miastotwórczy dla poprzemysłowego terenu, 
na którym obiekt MCK jest projektowany. 
Podstawowe funkcje budynku:  konferencje, kongresy, zjazdy, targi, wystawy, koncerty, imprezy widowiskowe, 
wykłady, produkcje muzyczne i telewizyjne.
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Podstawowe parametry techniczne budynku:
− powierzchnia całkowita . - 37 902 m2

− powierzchnia całkowita użytkowa - 33 962 m2

− kubatura - 378069 m3

− długość i szerokość obiektu - 92 x 236 m
− wysokość obiektu /część południowa/ północna - 16 m / 18 m
− geometria dachu - dach płaski z doliną

Szczegóły związane z zagospodarowaniem terenu:
− przebudowa urządzeń i przekładki sieci kolidujących (sieci cieplnej, teletechnicznej, energetycznej, 

wodociągowej i kanalizacji),
− nowa infrastruktura podziemną w zakresie której znalazły się następujące elementy:

− przyłącza cieplne do budynku,
− przyłącze wody do budynku,
− przyłącza kanalizacyjne do budynku,
− zewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

− drogi  (pięć  nowych  wjazdów  na  teren  MCK),  zatoka  postojowa,  parkingi,  plac  manewrowy  wraz  z  rampą 
prowadzącą do areny Spodka,

− plac tarasowy od strony południowej,
− korytarz łączący MCK i  Spodek,
− zieleń wraz z zielenią znajdującą się na stropach nowo budowanego budynku MCK, 
− dostępność dla osób niepełnosprawnych,
− ochrona przeciwpożarowa (przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę, drogi pożarowe)
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