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ERBUD Operations wykona prace termomodernizacyjne  

w krakowskim szpitalu 

ERBUD Operations – spółka zależna ERBUD S.A. – podpisała umowę ze Szpitalem Specjalistycznym 

im. Ludwika Rydgiera w Krakowie na wykonanie prac termomodernizacyjnych. Wartość kontraktu 

wynosi 41,8 mln zł brutto.  

Prace termomodernizacyjne będą prowadzone w głównym budynku szpitala w formule „projektuj i 

buduj”. Termin realizacji umowy wyznaczono na grudzień 2021 roku, tj. 30 miesięcy od daty 

podpisania kontraktu.  

ERBUD Operations Sp. z o.o. istnieje na rynku budowlanym od 2001 roku. Po obecną nazwą 

funkcjonuje od stycznia 2019 roku, wcześniej występowała jako ERBUD Rzeszów Sp. z o.o. ERBUD 

Operations realizuje kontrakty w systemie generalnego wykonawstwa oraz wykonuje prace 

projektowe. Specjalizuje się w modernizacji i budowie obiektów służby zdrowia oraz infrastruktury 

miejskiej, głównie na południu Polski.  

Do ostatnich projektów realizowanych przez Spółkę należą m.in. prace przy budowie Zespołu Poradni 

Specjalistycznych i Serwerowni budynku Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi oraz roboty budowlane, wraz z dostawą i montażem medycznych jednostek 

zasilających, na bloku operacyjnym w Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli.  

ERBUD S.A. posiada w ERBUD Operations Sp. z o.o. 100% udziałów. 

 

*** 

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: 
Galeria Młociny, Hala Koszyki, budynki biurowe Eurocentrum Office Complex i Royal Wilanów oraz Szpital 
Południowy w Warszawie; Centrum Medycyny Inwazyjnej Akademii Medycznej w Gdańsku; Galeria Magnolia  
i klinika Przylądek Nadziei we Wrocławiu; Spalarnia Odpadów Komunalnych w Koninie; ciepłownia  
w EC Miechowice, a także Zespół Elektrowni Fotowoltaicznych Dobrcz/Mierki. 

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

Kazimierz Roztocki 

Bridge.pl   

+48 507 931 448  

k.roztocki@bridge.pl 

 


