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ERBUD podpisał trzy umowy na budowy farm wiatrowych 

ERBUD S.A., w konsorcjum ze swoją spółką zależną PBDI S.A., podpisał trzy umowy ze spółkami 

należącymi do grupy EDF RENOUVELABLES S.A. Łączna wartość kontraktów to 68,74 mln zł netto. 

W ramach umowy z Wiatropol Ustka Sp. z o.o. konsorcjum wykona roboty budowlane przy budowie 

farmy wiatrowej Ustka. Wartość kontraktu netto to 26,97 mln zł netto. Druga umowa obejmuje 

roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Górzyca dla Starke Wind Górzyca Sp. z o.o. 

Kontrakt jest wart 26,83 mln zł netto. W ramach trzeciej umowy konsorcjum ERBUD S.A. i PBDI S.A. 

wykona roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Parnowo dla Wiatropol Parnowo Sp. z o.o. 

Wartość tego kontraktu wynosi 14,94 mln zł netto. 

Termin realizacji wszystkich prac wyznaczono na 24 lipca 2021 roku. 

Należące do Grupy ERBUD Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. (PBDI S.A.) 

specjalizuje się m.in. w pracach związanych z budową farm wiatrowych. W styczniu 2020 roku spółka 

podpisała umowę wartą 75 mln zł netto na budowę farmy wiatrowej w województwie 

zachodniopomorskim dla ENERTRAG Aktiengesellschaft. W listopadzie 2019 roku PBDI podpisała 

dwie umowy na wykonanie kompleksowych robót przy budowie farm wiatrowych Świecie oraz 

Dębowa Łąka, wartość obu kontraktów to 79 mln zł netto. 

 

*** 

Grupa kapitałowa ERBUD to jedna z największych polskich grup budowlanych. Istnieje od 1990 roku. Świadczy 
usługi w Polsce i za granicą, posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte na rynku polskim oraz w krajach Europy 
Zachodniej. Specjalizuje się w budownictwie kubaturowym, inżynieryjno-drogowym, przemysłowym  
i energetycznym. Grupa ERBUD konkuruje z międzynarodowymi podmiotami w branży. Rocznie realizuje 
projekty o wartości około 2 mld zł. Od 2007 roku spółka ERBUD S.A. jest notowana na GPW w Warszawie. 

Do najbardziej prestiżowych inwestycji realizowanych w ostatnim czasie przez spółki Grupy ERBUD należą: 
Galeria Młociny w Warszawie, budynki biurowe Eurocentrum Office Comlex i Royal Wilanów w Warszawie, 
Centrum Medycyny Inwazyjnej oraz Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Szpital Południowy  
w Warszawie, Spalarnia Odpadów Komunalnych w Koninie, Ciepłownia w Miechowicach oraz Zespół Elektrowni 
Fotowoltaicznych Dobrcz/Mierki. 

Więcej informacji na www.erbud.pl.  
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