ANEKS NR 4 ZATWIERDZONY DECYZJĄ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 10
KWIETNIA 2007 r. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO
POLIMEX - MOSTOSTAL S.A.
ZATWIERDZONEGO DECYZJĄ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
NUMER DEM/410/020/14/07 Z DNIA 14 MARCA 2007 ROKU

W prospekcie wprowadza się następujące zmiany:
1.

Na stronie 89 Prospektu, w jednostce redakcyjnej „Umowy handlowe Polimex – Mostostal S.A. z
klientami (zestawienie obejmuje również wciąż obowiązujące umowy zawarte przez Polimex –
Cekop S.A. przed połączeniem z Mostostal Siedlce S.A.) ”, po akapicie:

Umowa z Przedsiębiorstwem Energetycznym "Energetyka - Rokita" Sp. z o.o.
Umowa zawarta w dniu 6 lutego 2007 roku pomiędzy Polimex - Mostostal S.A. a Przedsiębiorstwem
Energetycznym "Energetyka - Rokita" Sp. z o.o. Przedmiotem umowy jest realizacja w systemie EPC
zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa Elektrociepłowni EC - 3 w celu spełnienia wymogów BAT
przez Energetykę - Rokita Sp. z .o.o.", w zamian za wynagrodzenie kontraktowe w wysokości 106.795.000
PLN netto. Termin realizacji umowy został wyznaczony na dzień 30 czerwca 2008 roku. Strony ustaliły 36
miesięczny okres gwarancji na wykonane prace. Strony przewidziały kary umowne, których łączna
wysokość nie może przekroczyć 20% wartości netto przedmiotu umowy. Gwarancja dobrego wykonania
kontraktu wynosi odpowiednio: w okresie jego realizacji 10% a w okresie od dnia przekazania przedmiotu
umowy do eksploatacji do końca okresu gwarancyjnego 3% wartości umowy netto.
dodaje się akapit:
Umowa z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad
Umowa zawarta w dniu 3 kwietnia 2007 roku pomiędzy konsorcjum firm w składzie Polimex - Mostostal
S.A. oraz Dragados S.A. (zwane dalej Wykonawcą) a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad
(zwaną dalej zamawiającym). Przedmiotem umowy jest budowa autostrady A4, węzeł "Wielicka" oraz
"Szarów" w zamian za wynagrodzenie kontraktowe w wysokości 687.974.238,35 PLN netto. Rozpoczęcie
prac ma nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy. Termin zakończenia prac
został ustalony na 730 dni od daty rozpoczęcia robót. Wykonawca udzielił zamawiającemu gwarancji na
wykonane prace. Terminy gwarancji wynoszą odpowiednio 12 miesięcy w odniesieniu do robót drogowych
oraz 60 miesięcy na roboty mostowe. Strony ustaliły kary umowne, płatne przez wykonawcę w wysokości
0,05% za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy oraz 10% za odstąpienie od umowy.

