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INFORMACJA PRASOWA 

 

Pierwszy duży kontrakt dla PBG oil and gas 

 

 

PBG oil and gas, z Grupy PBG, będzie realizowało strategiczny projekt rozbudowy Tłoczni Rembelszczyzna 

zapewniający zwiększone dostawy gazu dla Warszawy i okolic. To jest największy dotychczas projekt jakiego 

podejmie się PBG oil and gas. Wartość kontraktu to  137.277.000 zł netto. Zleceniodawcą jest Operator Gazociągów 

Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. Umowę na  kompleksową realizację inwestycji strony podpisały 25 listopada 

2015r. 

 

PBG oil and gas jest Liderem Konsorcjum. Projekt będzie realizowany wspólnie z  partnerem technologicznym,  

z firmą Siemens, która jest światowym liderem i producentem turbin gazowych i sprężarek oraz z „Przedsiębiorstwem 

Inżynieryjnym Ćwiertnia” Sp. z o.o. oraz „ELTEL” Sp. z o.o. Zakończenie prac przewidziane jest na listopad 2015 roku. 

Rozbudowa Tłoczni Rembelszczyzna prowadzona jest w ramach budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 

MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna – Gustorzyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

 

„Cieszymy się, że spółka PBG oil and gas została obdarzona zaufaniem i że podpisaliśmy z Gaz Systemem ważny 

kontrakt dla spółki. Tym samym doceniono wieloletnie doświadczenie i know-how w sektorze ropy naftowej i gazu 

ziemnego Grupy PBG, z której się wywodzimy. Będziemy ten kontrakt realizować wspólnie z naszym partnerem 

technologicznym firmą Siemens, która jest światowym liderem i producentem turbin gazowych i sprężarek. Ze swojej 

strony mogę zapewnić, że dołożymy wszelkich starań i zrealizujemy kontrakt w terminie oraz zgodnie  

z wymaganiami Inwestora” – dodaje Patryk Świzik, wiceprezes PBG oil and gas.  

  

Jak podał GAZ SYSTEM, celem inwestycji jest osiągnięcie wyższych parametrów ciśnieniowych przesyłu gazu  

a także uzyskanie dodatkowej zdolność przesyłowej na poziomie ok. 440 000 m3/h. Jedną z korzyści 

przedsięwzięcia, które jest współfinansowane ze środków unijnych, jest otwarcie sieci na transport zwiększonych 

ilości gazu pochodzącego z terminalu LNG w Świnoujściu do krajowej sieci przesyłowej. Inwestycja ma zwiększyć 

zdolności przesyłu gazu dla nowo budowanego tzw. "Pierścienia Warszawskiego" zasilającego odbiorców ze stolicy  

i okolic a także ma posłużyć obsłudze przesyłu gazu dla gazociągu Rembelszczyzna - Gustorzyn. 
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