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6 października 2020 r. 

Grupa ERBUD wykonawcą inwestycji dla Michelin Polska 

Konsorcjum złożone z ERBUD Industry Sp. z o. o. (lider) oraz ERBUD S.A. (partner) podpisało 

umowę z Michelin Polska S.A. na budowę drugiego kotła parowego opalanego gazem ziemnym o 

mocy 42 MWt i wydajności pary 55t/h w Elektrociepłowni Michelin Polska w Olsztynie. Wartość 

kontraktu wynosi 31,9 mln zł netto. 

Umowa obejmuje także przebudowę niezbędnej infrastruktury w ramach nowej kotłowni 

zlokalizowanej w elektrociepłowni. Termin końcowy realizacji umowy ustalono na 30 listopada 2022 

r. Umowa podzielona jest na fazę projektową, która ma być wykonana do 31 grudnia 2020 r. oraz 

fazę realizacji, która zostanie uruchomiona po otrzymaniu od Zamawiającego polecenia rozpoczęcia 

prac w terminie do 31 stycznia 2021 r. 

W latach 2018-2020 konsorcjum złożone z ERBUD Industry i ERBUD S.A. przebudowywało 

Elektrociepłownię Michelin Polska w Olsztynie. Modernizacja polegała na wyburzeniu ówczesnego 

budynku technicznego i wybudowaniu nowego, a następnie zainstalowaniu w elektrociepłowni 

pierwszego kotła parowego opalanego gazem ziemnym o mocy 42MWt i wydajności pary 55t/h. 

Służyło to ograniczeniu istniejących węglowych źródeł spalania paliw. 

ERBUD Industry specjalizuje się w modernizacjach i budowie nowych obiektów dla przemysłu 

i energetyki. Wykonuje również instalacje technologiczne związane z ochroną środowiska. Obecnie 

w konsorcjum z ERBUD S.A. spółka przeprowadza modernizację kotłów wodnych WR w Ciepłowni 

Rejtana w Częstochowie oraz kotła nr 2 o wydajności pary 215t/h w Elektrociepłowni Puławy w 

zakresie ograniczenia emisji tlenków siarki i azotu oraz pyłu. W grudniu 2019 r. Erbud Industry 

podpisał umowę z PGE Energia Ciepła S.A. na budowę „pod klucz” kotłowni rezerwowo-szczytowej o 

mocy zainstalowanej 130 MWt, składajacej się z dwóch kotłów gazowo-olejowych o mocy 30MWt 

każdy oraz dwóch kotłów elektrodowych o mocy 35MWt każdy, wraz z niezbędną infrastrukturą. 

*** 

Grupa kapitałowa ERBUD, obchodząca w tym roku 30-lecie powstania, jest jedną z największych polskich grup 
budowlanych. 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 ponad 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, Hala Koszyki w Warszawie, budynki biurowe Eurocentrum Office Complex i Royal 
Wilanów w Warszawie, Centrum Medycyny Inwazyjnej oraz Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego, Szpital Południowy w Warszawie, Centrum Dystrybucyjne Lidl w Stargardzie, Spalarnia Odpadów 
Komunalnych w Koninie, Budowa Kotłowni z kotłem WR25 wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla 
Elektrociepłowni FORTUM BYTOM S.A. oraz Zespół Elektrowni Fotowoltaicznych Dobrcz/Mierki. 
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Więcej informacji na www.erbud.pl. 

Kontakt dla mediów:  

Juliusz Skibicki 

Bridge.pl  

+48 608 345 600 

j.skibicki@bridge.pl 


