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ERBUD przebuduje elektrociepłownię Michelin w Olsztynie 

Konsorcjum spółek z Grupy ERBUD – ERBUD Industry Sp. z o.o. (lider) i ERBUD S.A. – podpisało z 

Michelin Polska S.A. kontrakt na przebudowę elektrociepłowni w Olsztynie, w tym na wykonanie 

nowej kotłowni gazowej. Umowa opiewa na kwotę 38,2 mln złotych.   

Przebudowa elektrociepłowni Michelin Polska S.A. w Olsztynie polegać będzie na wyburzeniu 

obecnego i budowie nowego budynku technicznego. Następnie wykonawca zainstaluje w 

elektrociepłowni nowy kocioł parowy opalany gazem ziemnym.  

Celem inwestycji jest jednoczesne ograniczenie istniejących węglowych źródeł spalania paliw. 

Realizacja wpisuje się tym samym w nowo otwarty cykl inwestycji przemysłowych służących 

poprawie jakości powietrza w Polsce. 

W ramach umowy konsorcjum ERBUD Industry i ERBUD S.A. zobowiązane jest do zaprojektowania 

i wybudowania obiektu według formuły „pod klucz”. Budowa ma zakończyć się do końca 2019 roku. 

Wynagrodzenie dla konsorcjum wyniesie 38,2 mln zł netto, w tym 38,06 mln zł dla ERBUD Industry 

Sp. z o.o. i 140 tys. zł dla ERBUD S.A. 

ERBUD Industry Sp. z o.o. specjalizuje się w modernizacjach i budowie nowych obiektów dla 

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

W listopadzie 2017 roku ERBUD Industry Sp. z o.o. zawarła (również w konsorcjum) umowę z Fortum 

Power and Heat Polska Sp. z o.o. na modernizację instalacji oczyszczania spalin w ciepłowni w 

Częstochowie. Prace zakończą się we wrześniu 2019 roku.  

 

*** 

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 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, Szpital Przylądek Nadziei we 
Wrocławiu.  

Więcej informacji na www.erbud.pl.  



 

INFORMACJA PRASOWA 

 

 

 

Erbud SA 

ul. Franciszka Klimczaka 1 · 02-797 Warszawa 

www.erbud.pl 

Kontakt dla mediów:  

Kazimierz Roztocki 

Bridge Sp. z o.o.   

+48 507 931 448  

k.roztocki@bridge.pl 


