
jedna z największych firm budowlanych

Polimex-mostostal s.a. to największa firma inżynie-
ryjno-budowlana z polskim kapitałem w kraju. 

Generalny wykonawca w zakresie budownictwa 
przemysłowego. 

Przedsiębiorstwo realizuje specjalistyczne inwe-
stycje w Polsce i za granicą dla branży energe-
tycznej, naftowo-gazowniczej, chemicznej oraz 
ochrony środowiska. 

Jest producentem i eksporterem konstrukcji  
stalowych, krat pomostowych, a także zajmuje  
się cynkowaniem i malowaniem konstrukcji  
stalowych.

Spółka działa na rynku od 1945 r. 

Polimex-mostostal s.a. 
Al. Jana Pawła II 12, 
00-124 Warszawa
tel. +48 22 829 71 00 do 09

www.polimex-mostostal.pl
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Grupa Polimex Mostostal realizuje liczne projekty o znaczeniu strategicznym dla gospodarki i bezpieczeństwa  
energetycznego kraju.
Dzięki wykorzystaniu najbardziej innowacyjnych technologii budowane przez nas bloki energetyczne mają spełniać 
wyśrubowane europejskie normy ekologiczne. Realizujemy między innymi następujace projekty:

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal składa się ze spółek prawa handlowego zależnych i stowarzyszonych  
o profilach: produkcyjnym, handlowym i usługowym w sektorze energetycznym, nafta, chemia i gaz, budownictwo 
przemysłowe i produkcja. 
W skład Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal wchodzi spółka Polimex-Mostostal S.A. jako podmiot dominujący oraz  
następujące spółki:

Budowa Bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole należącej do Grupy PGE 
to największa inwestycja energetyczna po zmianie ustrojowej  
w Polsce.
Budowa Bloków o łącznej mocy 1 800 MWe opalanych węglem  
rozpoczęła się w lutym 2014 r. Jej wartość wynosi 11,5 mld zł brutto, 
z czego około 42%, czyli 4,83 mld zł, przypada na Polimex-Mostostal.
Bloki w Opolu dla PGE GiEK realizuje konsorcjum Polimex-Mostostal, 
Mostostal Warszawa oraz Rafako (zakres podzlecony w całości  
GE Power). Zakres Polimex-Mostostal przewiduje dostawę i mon-
taż wysp turbinowych, układu wody chłodzącej z chłodniami  
kominowymi o wysokości 185 m każda, kompletne prace branży  
elektrycznej i AKPiA, układ drogowy i torowy oraz sieci zewnętrzne  
nietechnologiczne.

Polimex energetyka sp. z o.o. oferuje usługi w zakresie: budowy obiektów 
energetycznych „pod klucz”, usług projektowych, remontów i modernizacji,  
serwisu przemysłowego, ochrony środowiska, produkcji transformatorów,  
diagnostyki i badań technicznych, montażu kotłów energetycznych, monta-
żu turbozespołów, specjalistycznych robót montażowych konstrukcji stalowych,  
dostaw konstrukcji stalowych, kotłów. 

naftoremont-naftobudowa sp. z o.o. świadczy usługi remontowe, moderniza-
cyjne i inwestycyjne dla przemysłu rafineryjno-petrochemicznego, chemicznego  
i gazowniczego. Ponadto prowadzi inwestycje w formule GW jak również EPC  
(pod klucz) oraz prace w branży mechanicznej, antykorozyjnej i izolacyjnej.  
Mocną stroną Spółki Naftoremont-Naftobudowa są własne zdolności produkcyj-
ne m.in.: konstrukcji stalowych, rurociągów, pieców rafineryjnych przemysłowych  
różnego typu i zbiorników. 

mostostal siedlce sp. z o.o. sp. k. produkuje konstrukcje stalowe dla energe-
tyki, hutnictwa, petrochemii, oczyszczalni spalin i spalarni, górnictwa, telekomu-
nikacji, budownictwa drogowego, obiektów użyteczności publicznej oraz hal  
produkcyjnych i magazynowych. Spółka jest wiodącym i uznanym producentem krat  
pomostowych w Polsce i jednym z czołowych producentów w Europie. Siedlecka 
firma specjalizuje się także w zabezpieczaniu antykorozyjnym wyrobów stalowych  
metodą cynkowania ogniowego. W zabezpieczaniu przed korozją wykorzystywa-
na jest też metoda malowania hydrodynamicznego do nakładania na stalowe  
elementy powłok malarskich. Produkowane są także stalowe podpory budowlane, 
palety transportowe do butli gazowych, tlenowych i opon.

Polimex budownictwo sp. z o.o. oferuje kompleksowe usługi w sektorze 
budownictwa przemysłowego. Spółka realizuje powierzone jej kontrakty  
rzetelnie i profesjonalnie bazując na unijnych standardach zarządzania i naj-
wyższej dbałości o środowisko naturalne. Możliwe jest to dzięki  wysokim kompe-
tencjom kadry technicznej i stosowaniu  optymalnych rozwiązań technicznych  
w procesie budowlanym. 

Polimex operator sp. z o.o. sp. k. zajmuje się wynajmem i dzierżawą sprzętu 
budowlanego z obsługą operatorską, w tym żurawi samojezdnych o udźwigu  
od 16 t do 220 t oraz innych urządzeń m.in. ładowarek, podnośników teleskopowych,  
a także elektronarzędzi, sprzętu spawalniczego i urządzeń transportu bliskiego. 
Spółka wykonuje usługi w zakresie serwisu elektronarzędzi, sprzętu spawalniczego  
i innych urządzeń budowlanych, w tym urządzeń specjalistycznych i nietypowych. 
Firma prowadzi również doradztwo techniczne w zakresie organizacji, optymalizacji  
i wykorzystywania sprzętu oraz organizacji zapleczy i placów budów.

 

Budowany Blok B11 w Elektrowni Kozienice należącej do Enea  
Wytwarzanie będzie najnowocześniejszym w Europie Blokiem  
opalanym węglem kamiennym o mocy elektrycznej 1 075 Mega-
watów. Prąd z nowego Bloku po raz pierwszy popłynął do krajowej 
sieci elektroenergetycznej na początku września 2017 roku. 

Budowa Bloku gazowo-parowego dla Elektrociepłowni Żerań  
należącej do PGNiG TERMIKA to strategiczna inwestycja energe-
tyczna dla aglomeracji warszawskiej. 

moc brutto każdego z bloków 900 mwe

moc brutto bloku 1 075 mwe

moc elektryczna bloku brutto 490 mwe
moc cieplna bloku maksymalna 326 mwt

www.polimex-energetyka.pl           

www.naftoremont.pl          

www.mostostal.siedlce.pl         

www.polimex-budownictwo.pl      

Do Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal należą również spółki: Polimex Opole Sp. z o.o. Sp.k., Polimex Centrum Usług  
Wspólnych Sp. z o.o., Stalfa Sp. z o.o., Polimex-Mostostal ZUT Sp. z o.o., Polimex-Mostostal Ukraina Spółka z dodatkową  
odpowiedzialnością, Czerwonogradzki Zakład Konstrukcji Stalowych Spółka z dodatkową odpowiedzialnością,  
Infrastruktura Drogowa Sp. z o.o.,  Polimex-Mostostal Wschód Sp. z o.o., Pracownia Wodno-Chemiczna Ekonomia Sp. z o.o.

Wartość umowy konsorcjum Polimex-Mostostal S.A. i Mitsubishi  
Hitachi Power Systems Europe na budowę Bloku w Kozienicach 
opiewa     na        5,1   mld   zł     netto.   Zakres      prac     Polimex       Mostostal       przewiduje  
prace budowlano-montażowe oraz uruchomienie wszystkich  
instalacji i urządzeń pomocniczych Bloku (BoP), których udział  
w kontrakcie wynosi 42,6 procent, co stanowi 2,17 mld zł. 

Umowa konsorcjum Polimex-Mostostal SA oraz Mitsubishi Hitachi  
Power Systems Europe Gmbh, Mitsubishi Hitachi Power Systems Ltd, 
Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe Ltd. obejmuje dostawę  
i montaż w Elektrociepłowni Żerań Bloku gazowo-parowego o mocy 
elektrycznej w granicach od 420 MWe do 490 MWe netto i maksy-
malnej mocy cieplnej 326 MWt wraz z instalacjami i obiektami 
pomocniczymi. 


