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9 października 2020 r. 

ERBUD wykonawcą budynku wielorodzinnego w Poznaniu 

ERBUD S.A. podpisał umowę z NP 23 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (grupa Nexity) 

na budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego z lokalem usługowym na parterze w ramach 

inwestycji Bliski Marcelin przy ul. Jeleniogórskiej 14 w Poznaniu. Wartość kontraktu wynosi 30,05 

mln zł netto. 

Zgodnie z umową w ramach inwestycji ERBUD wybuduje budynek wielorodzinny z lokalem 

usługowym oraz parkingiem podziemnym, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz elementami 

zagospodarowania terenu. 

Pierwszy etap, czyli prace rozbiórkowe, ruszy 15 października i według umowy potrwa do 3 grudnia 

2020 r. Drugi etap rozpocznie się po doręczeniu wykonawcy Polecenia Rozpoczęcia Robót. Wydanie 

nakazu jest uwarunkowane stopniem przedsprzedaży, natomiast zgodnie z kontraktem musi się 

odbyć do 7 kwietnia 2021 r. 

Termin zakończenia prac ustalono na 20 miesięcy od daty doręczenia wykonawcy Polecenia 

Rozpoczęcia Robót, jeżeli odbędzie się to po zakończeniu prac rozbiórkowych lub 21,5 miesiąca od tej 

daty, jeżeli Polecenie będzie doręczone jeszcze w trakcie rozbiórki. 

To kolejna inwestycja mieszkaniowa, którą ERBUD realizuje w Poznaniu. W lipcu 2019 r. spółka 

podpisała umowę z Bouygues Immobilier Polska na realizację dwóch budynków mieszkalnych 

w ramach inwestycji Soleil de Malta. ERBUD jest także wykonawcą budynku nr 3 w ramach II etapu 

inwestycji Zajezdnia Poznań, który powstaje na zlecenie REF Eastern Opportunities. Z kolei dla spółki 

Ogrody Różane ERBUD wybudował budynek mieszkalno-usługowy na ul. Smoluchowskiego. 

*** 

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. 

Więcej informacji na www.erbud.pl. 
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Juliusz Skibicki 

Bridge.pl  

+48 608 345 600 

j.skibicki@bridge.pl 


