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ERBUD wybuduje budynek dla Centrum Medycyny Nieinwazyjnej w Gdańsku  

ERBUD S.A. podpisał z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym umowę na generalne wykonawstwo 

budynku wchodzącego w skład powstającego Centrum Medycyny Nieinwazyjnej. Wartość 

kontraktu wynosi 152,5 mln złotych netto.  

W budynku A, który wybuduje ERBUD, będzie miało siedzibę łącznie 11 jednostek Gdańskiego 

Uniwersytetu Medycznego, w tym m.in. Kliniczne Centrum Kardiologii, Oddział Intensywnej Terapii 

czy Klinika Neurologii. Całkowita powierzchnia budynku wyniesie blisko 32 tys. m kw. 

W ramach umowy ERBUD S.A. wybuduje też łącznik naziemny do Centrum Medycyny Inwazyjnej 

(którego spółka jest generalnym wykonawcą), a także wykona infrastrukturę techniczną, sieci, 

przyłącza, zagospodarowanie terenu i roboty rozbiórkowe.  

Zakończenie realizacji przewidziane jest w terminie 25 miesięcy od daty przekazania placu budowy. 

Zgodnie z zapisami kontraktu, przekazanie placu budowy powinno się odbyć najpóźniej w IV kwartale 

2018 r. 

To już kolejna realizacja Grupy ERBUD dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W maju 2009 r. 

konsorcjum ERBUD S. A. i Wolff&Muller zawarło umowę na generalne wykonawstwo budynku 

Centrum Medycyny Inwazyjnej. Budowa zakończyła się zgodnie z planem w październiku 2011 r., a jej 

łączny koszt wyniósł 201,4 mln zł netto.  

Budowa Centrum Medycyny Inwazyjnej oraz Centrum Medycyny Nieinwazyjnej to jedne z 

największych inwestycji w Trójmieście. Środki na budowę CMI i CMN pochodzą przede wszystkim z 

budżetu państwa. 

ERBUD S.A. specjalizuje się w budowie, przebudowie i modernizacji szpitali i obiektów medycznych. 

W czerwcu 2017 r. miało miejsce wmurowanie kamienia węgielnego pod Szpital Południowy w 

Warszawie, który jest obecnie największą realizowaną przez spółkę ERBUD inwestycją tego typu. 

Wśród innych, podpisanych w 2017 r. kontraktów dla sektora medycznego, warto wymienić Szpitale 

w Jarosławiu, Dębicy oraz Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie. W przeszłości 

Grupa ERBUD wybudowała lub przebudowała m.in. Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w 

Katowicach, Klinikę „Przylądek Nadziei” we Wrocławiu czy Szpital Onkologiczny w Gliwicach.  
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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 Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; Galeria Magnolia, Szpital Przylądek Nadziei we 
Wrocławiu.  

Więcej informacji na www.erbud.pl.  

Kontakt dla mediów:  

Kazimierz Roztocki 

Bridge Sp. z o.o.   

+48 507 931 448  
k.roztocki@bridge.pl 


