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14 sierpnia 2018 r. 

ERBUD S.A. z kontraktami w Poznaniu i Krakowie o łącznej wartości 73 mln zł 

ERBUD S.A. podpisał dnia 14 sierpnia 2018 r. dwie umowy na roboty budowlane. Pierwsza z nich 

dotyczy budowy budynku mieszkalno-usługowego o przy ul. Smoluchowskiego 3 w Poznaniu. 

Druga obejmuje generalne wykonawstwo budynku handlowo-usługowego wraz z drogą dojazdową 

przy ul. Zakopiańskiej 68 w Krakowie. Łączna wartość obu kontraktów to 72,6 mln zł. 

Inwestorem budynku przy ul. Smoluchowskiego w Poznaniu jest spółka Ogrody Różane Sp. z o.o. Na 

podstawie umowy, ERBUD S.A. wykona budynek mieszkalno-usługowy z garażem podziemnym oraz 

niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową. Zgodnie z zapisami kontraktu, zakończenie prac 

nastąpi do dnia 17 lutego 2020 r., z kolei pozwolenie na użytkowanie inwestor uzyska najpóźniej dnia 

24 marca 2020 r. Wartość umowy wynosi 30,7 mln zł.   

Spółka Ogrody Różane Sp. z o.o. należy do wiodącego wielkopolskiego dewelopera Konimpex-Invest. 

Firma w ciągu ponad 10 lat działalności oddała do użytku blisko tysiąc mieszkań. Inwestycja przy ul. 

Smoluchowskiego 3 to kolejny projekt realizowany w Poznaniu, obok już istniejących obiektów  

w takich dzielnicach jak Grunwald, Wilda, Centrum (Stare Miasto), Górczyn czy Naramowice. 

Drugi podpisany przez ERBUD S.A. kontrakt dotyczy budynku handlowo-usługowego wraz z garażem 

podziemnym, miejscami postojowymi, chodnikami, elementami małej architektury, niezbędnymi 

instalacjami i zagospodarowaniem terenu przy ul. Zakopiańskiej w Krakowie. Oprócz dostępu do 

drogi publicznej, ERBUD S.A. zapewni w ramach umowy przebudowę zjazdu z ul. Zakopiańskiej, zatoki 

autobusowej i chodnika, a także przebudowę sieci wodociągowej, elektroenergetycznej i oświetlenia 

ulicznego. Inwestorem jest ASO MR Sp. z o.o. sp.k. Wartość kontraktu to 41,9 mln zł. Termin realizacji 

umowy mija 23 grudnia 2019 r. 

 

 

*** 

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.  
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Kontakt dla mediów:  

Kazimierz Roztocki 

Bridge Sp. z o.o.   

+48 507 931 448  

k.roztocki@bridge.pl 


