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ERBUD S.A. rozbuduje i zmodernizuje szpital specjalistyczny w Krakowie 

Spółka ERBUD podpisała ze Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie 

umowę na dwie realizacje w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Łączna wartość kontraktu 

wynosi 30 mln zł. 

Pierwsze z zadań zapisanych w umowie z krakowskim szpitalem polega na wybudowaniu nowej 

siedziby Małopolskiego Centrum Leczenia i Rehabilitacji Oparzeń oraz Chirurgii Plastycznej  

i Replantacyjnej wraz z Oddziałem Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci. Na wykonanie tego 

zadania ERBUD S.A. ma 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy – termin upływa w lutym 2019 roku. 

Druga część kontraktu dotyczy modernizacji pomieszczeń szpitalnych w celu utworzenia 

Małopolskiego Centrum Macierzyństwa i Medycyny Kobiet. Spółka ERBUD zobowiązała się do 

realizacji tej części zadania w ciągu 7 miesięcy od podpisania umowy, a zatem do czerwca 2018 roku.  

To już kolejna współpraca ERBUD S.A. ze Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera  

w Krakowie. W 2012 roku Spółka realizowała kontrakt polegający na adaptacji pomieszczeń 

szpitalnych na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej krakowskiej placówki.  

Najnowszy kontrakt to kolejny projekt sektora budownictwa szpitalnego realizowany przez Erbud S.A. 

na terenie Polski. Spółka specjalizuje się w budowie, przebudowie i modernizacji szpitali i obiektów 

medycznych. Wśród innych realizowanych aktualnie kontraktów dla tego sektora warto wymienić 

budowę Szpitala Południowego w Warszawie, a także budowę i przebudowę Szpitala ZOZ w Dębicy. 

W przeszłości Spółka ERBUD wybudowała lub przebudowała m.in. Centrum Medycyny Inwazyjnej 

Akademii Medycznej w Gdańsku, Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach, Klinikę 

„Przylądek Nadziei” we Wrocławiu czy Szpital Onkologiczny w Gliwicach.  

*** 

Grupa kapitałowa ERBUD to jedna z największych polskich grup budowlanych. Istnieje od 1995 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 pod względem jakości  
i terminowości usług. 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 zrealizowanych w ostatnim czasie przez spółki z Grupy ERBUD należą: 
Hala Koszyki, budynki biurowe Eurocentrum Office Complex oraz Royal Wilanów w Warszawie; Centrum 
Medycyny Inwazyjnej Akademii Medycznej w Gdańsku; Galeria Magnolia oraz Szpital Przylądek Nadziei we 
Wrocławiu.  

Więcej informacji na www.erbud.pl.  
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Kontakt dla mediów:  

Kazimierz Roztocki 

Bridge Sp. z o.o.   

+48 507 931 448  

k.roztocki@bridge.pl 

 


