
Zawarcie znaczącej umowy 

 

Raport bieŜący nr 7/2008 

Podstawa prawna:  

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŜące i okresowe 

 

W nawiązaniu do raportu bieŜącego nr 107/2007 z dnia 11 grudnia 2007 r informującego o 

wyborze oferty konsorcjum, Zarząd Polimex-Mostostal S.A. zawiadamia, Ŝe w dniu 17 

stycznia 2008 r. Konsorcjum firm: Polimex-Mostostal S.A. (lider Konsorcjum) z siedzibą w 

Warszawie i WAKOZ sp. z o.o. z siedzibą w Luzino woj. pomorskie (partner Konsorcjum) 

zawarło umowę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie z 

siedzibą w Warszawie ul. Mińska 25 (Zamawiający). Przedmiotem zamówienia jest budowa 

obwodnicy Gostynina w ciągu drogi krajowej nr 60 odcinek: od km 0+000,00 (km istn. 

42+600,00) do km 8+804,00 (km istn 52+566,81) powierzony na podstawie rozstrzygnięcia 

przetargu nieograniczonego. 

 

Wynagrodzenie za wykonanie przez konsorcjum przedmiotu umowy (zaakceptowana kwota 

kontraktowa) opiewa na kwotę: brutto 120.669.434,18 zł (słownie: sto dwadzieścia milionów 

sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści cztery złotych 18/100), tj. netto 

98.909.372,28 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset dziewięć tysięcy 

trzysta siedemdziesiąt dwa złotych 28/100). 

 

W związku z mogącym wystąpić wzrostem kosztów budowy obwodnicy, którego skali w 

momencie podpisywania umowy nie moŜna określić, moŜe się zmienić wynagrodzenie 

Wykonawcy. Dlatego strony umowy postanowiły, Ŝe maksymalna wartość wynagrodzenia 

Wykonawcy wynosi 120% kwoty brutto, co stanowi 144.803.321,02 zł (słownie sto 

czterdzieści cztery miliony osiemset trzy tysiące trzysta dwadzieścia jeden złotych 02/100). 

 

Udział Polimex-Mostostal S.A. w pracach i wynagrodzeniu konsorcjum stanowi 53% całości 

czyli 52.599.218,47 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć 

tysięcy dwieście osiemnaście złotych 47/100). 

 

Okres realizacji: 24 miesiące od daty podpisania umowy 

 

Okres gwarancji jakości: 36 miesięcy od daty odbioru ostatecznego 

 

Gwarancja zabezpieczenia wykonania kontraktu wynosi 3% ceny brutto kontraktu. 

 

Kary umowne dla Wykonawcy (nie ma limitu kar):  

 

- za przekroczenie czasu na ukończenie robót: 0,03% zaakceptowanej kwoty kontraktowej za 

kaŜdy dzień zwłoki; 

 

-za niedotrzymanie wymagalnej minimalnej ilości wykonania: 0,02% zaakceptowanej kwoty 

kontraktowej za kaŜdy dzień zwłoki; 

 

-z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę: 15% zaakceptowanej kwoty 

kontraktowej. 

 



Kryterium wg którego umowa została uznana za znaczącą to wartość kapitałów własnych 

Polimex-Mostostal S.A. 

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 

października 2005 r. w sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez 

emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 poz. 1744). 

 

Wojciech Wilomski - Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego 


