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Informacja prasowa 

Warszawa, Oświęcim, 19 listopada 2019 

 

SIEMENS PREFEROWANYM PARTNEREM SYNTHOSA PRZY BUDOWIE 

BLOKU GAZOWO-PAROWEGO W OŚWIĘCIMIU 

Synthos, jeden z liderów branży chemicznej w Polsce, wybrał Siemensa jako preferowanego 

partnera do realizacji bloku gazowo-parowego dla swojej spółki Synthos Dwory w Oświęcimiu. 

W przypadku zawarcia finalnego kontraktu do końca roku 2019, prace rozpoczną się                                  

w I kw. 2020 roku i potrwają blisko dwa lata.  

Synthos Dwory i konsorcjum Siemensa podpisały 15 listopada 2019 roku porozumienie o wyłącznej 

negocjacji warunków budowy elektrociepłowni gazowo-parowej na terenie zakładów chemicznych 

Synthos Dwory w Oświęcimiu. Realizacja kontraktu w formule „pod klucz” rozpocznie się                                   

w pierwszym kwartale 2020 roku, a blok zostanie oddany do eksploatacji w 2022 roku. W skład 

konsorcjum Siemensa weszły Siemens Sp. z o. o. i Siemens AG. 

Nowy blok gazowo-parowy zabezpieczy w istotnej części potrzeby energetyczne zakładów 

chemicznych Synthos Dwory i dostosuje istniejącą elektrociepłownię do przyszłych wymagań                         

w zakresie ochrony środowiska. Inwestycja zwiększy udział gazu ziemnego jako źródła energii                       

w procesie produkcji chemicznej, co pozwoli Synthosowi na zmniejszenie ryzyka wzrostu kosztów 

energii.  

Blok wybudowany przez Siemensa będzie cechował się całkowitą wysoką sprawnością wytwarzania 

energii - powyżej 85%. Zastosowanie nowoczesnej turbiny gazowej Siemensa  SGT-800 umożliwi 

ponadto spalanie szerokiego spektrum paliw gazowych w tym m.in. paliwa o wysokiej zawartości 

wodoru.  
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Siemens Sp. z o.o. – polska spółka globalnego koncernu została utworzona w 1991 roku. Na polskim rynku oferuje 

rozwiązania i produkty Siemensa, a także usługi inżynieryjne, doradcze i serwisowe z zakresu automatyki przemysłowej i 

napędów, automatyki budynkowej, wytwarzania energii oraz jej przesyłu i rozdziału. 

Siemens Gas & Power oferuje szeroki wachlarz produktów i usług dla wydajnego i ekologicznego wytwarzania energii z 

paliw kopalnych lub odnawialnych (kompletne elektrownie i ich części, turbiny przemysłowe, generatory, automatykę etc.) 

oraz rozwiązania dla niezawodnego rozdziału i przesyłu energii elektrycznej i gazu. Oferuje także zasilanie obiektów. 

 

Kontakt dla mediów: 

Łukasz Ogonowski 

+ 48 502 591 791 

lukasz.ogonowski.ext@siemens.com  

Więcej informacji na stronie: http://www.siemens.pl  

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/siemens/  

Facebook: https://www.facebook.com/SiemensPolska/  
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