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ERBUD S.A. kontynuuje prace przy Centrum Praskim Koneser w Warszawie 

Spółka ERBUD podpisała aneksy do dwóch umów z BBI Development S.A. dotyczących robót 

budowlanych przy Centrum Praskim Koneser w Warszawie. Zgodnie z kontraktami, ERBUD S.A 

odpowiada za generalne wykonawstwo łącznie czterech budynków kompleksu handlowo-

usługowego oraz towarzyszącej im infrastruktury. Łączna wartość umów – po uwzględnieniu 

aneksów zwiększających wynagrodzenie wykonawcy – wynosi ponad 106 mln zł. 

Aneksy do umów z BBI Development S.A. wynikają z konieczności wykonania dodatkowych prac przy 

równoczesnym uwzględnieniu kosztów związanych z przesunięciem terminu ukończenia budowy. 

Pierwsza umowa, z października 2015 roku, dotyczyła wykonania przez ERBUD S.A. trzypoziomowego 

parkingu podziemnego dla kompleksu Centrum Praskiego Koneser oraz budynku J (który jest dziś 

siedzibą Campus Warsaw – inkubatora start-upów sygnowanego przez Google). Zakończenie 

realizacji tej części kontraktu planowane jest na 31 lipca 2018 r.  

Z kolei przedmiotem drugiego kontraktu, z grudnia 2016 roku, było generalne wykonawstwo 

budynków usługowo-hotelowo-biurowych: B, C i D. Ten projekt ma zostać zrealizowany do 31 

sierpnia 2018 r. 

Wynagrodzenie ERBUD S.A. z tytułu pierwszej umowy – po uwzględnieniu aneksu – wyniesie w sumie 

9,1 mln euro oraz 3,1 mln zł. Wartość drugiego kontraktu w wyniku aneksu zwiększyła się natomiast 

do 15,6 mln euro.  

Po przeliczeniu po kursie z dnia podpisania aneksów, łączna wartość umów wyniesie 106,6 mln zł. 

W przeszłości ERBUD S.A. realizował dla spółki BBI Development dwa etapy osiedla mieszkaniowego 

Małe Błonia w Szczecinie. 

*** 

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.  
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Więcej informacji na www.erbud.pl.  

Kontakt dla mediów:  

Kazimierz Roztocki 

Bridge Sp. z o.o.   

+48 507 931 448  

k.roztocki@bridge.pl 

 


