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Warszawa, 07.09.2020 
 
 
Szanowni Państwo, 
 
Z dumą prezentujemy zamknięcie ważnego etapu nowej inwestycji naszej Spółki w Warszawie. 
Wspólnie z Partnerami zamknęliśmy pierwszą fazę budowy warszawskiej siedziby Diagnostyki  Sp. z 
o.o. przy ul. Jutrzenki 100 w  Warszawie.  
 
Kolejny etap inwestycji to prace obejmujące wykonanie instalacji i robót wykończeniowych 
pomieszczeń, w tym głównie wyposażenia głównego laboratorium i specjalistycznych pracowni. 
Powierzchnia użytkowa budynku to ponad 13 tysięcy metrów kw. Powstanie tu największe 
laboratorium medyczne w Europie. W budynku znajdą się również lokale usługowo-medyczne, 
pomieszczenia biurowe i magazynowe, a także parking podziemny.   
 
Realizacja kompleksu budynków Diagnostyki Sp. z o.o. to duże wyzwanie logistyczne, organizacyjne i 
finansowe. Nie wykonalibyśmy prac konstrukcyjnych w terminie, gdyby nie zaangażowanie i 
holistyczne współdziałanie zespołu ekspertów inwestora zastępczego - Project Management Sp. z o.o., 
generalnego wykonawcy - Przedsiębiorstwa Budowlano-Produkcyjnego Łęgprzem Sp. z o.o., 
projektanta -  Archimed Sp. z o.o. i innych.  
 
Dlatego wspólnie z Partnerami chcielibyśmy zaprosić Państwa na wyjątkową prezentację naszego 
gmachu przy ul. Jutrzenki 100 w Warszawie. Godząc duże zainteresowanie naszym zaproszeniem na 
zwiedzanie budynku z ograniczeniami wynikającymi z liczby osób odwiedzających plac budowy oraz 
rekomendacji sanitarno-epidemiologicznych wobec zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-Cov-2, 
postanowiliśmy połączyć wizytę z prezentacją online dla wszystkich zainteresowanych.  
 
15 września 2020 r. o godz. 12.00 rozpoczniemy transmisję online z gmachu Diagnostyki Sp. o.o. przy 
ul. Jutrzenki 100. Zapraszamy do włączenia się do naszego webcastu, w którym wirtualnie zwiedzimy 
nowe przestrzenie największego przyszłego laboratorium medycznego w Warszawie. Link do 
wydarzenia: http://iframe.dacast.com/b/142411/c/563759. (Gdyby wystąpił jakikolwiek problem 
techniczny, proszę skorzystać z 2-go linka: https://player.vimeo.com/video/456178550). 
 
Dla osób, które nie zdążą połączyć się z nami w czasie transmisji postanowiliśmy udostępnić film z 
wydarzenia na naszej stronie www.diag.pl i na fanpage Diagnostyka laboratoria medyczne. 
 
Serdecznie zapraszamy, 

 
 

Inwestor   Inwestor Zastępczy   Generalny Wykonawca 
 

         Diagnostyka           Project Management Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Budowlano-
Investment Sp. z o.o. Sp. K.         Produkcyjne Łęgprzem Sp. z o.o.  


