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Treść raportu:      

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2019 z dnia 15 listopada 2019 r., Zarząd Polimex Mostostal 

S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 2 stycznia 2020 r. Spółka odstąpiła ze 

skutkiem na dzień 2 stycznia 2020 r. od zawartej w dniu 15 listopada 2019 r. z Inwat sp. z o.o. z siedzibą 

w Łodzi ("Zleceniobiorca") umowy ("Umowa"), której przedmiotem było wykonanie przez 

Zleceniobiorcę wielobranżowej dokumentacji projektowej na potrzeby "Budowy Bloku 

Energetycznego w oparciu o paliwo węglowe w Puławach" ("Kontrakt") na rzecz Grupy Azoty Zakłady 

Azotowe „Puławy” S.A., z siedzibą w Puławach („Zamawiający”) oraz pełnienie nadzoru autorskiego w 

trakcie realizacji Kontraktu przez Spółkę. Spółka odstąpiła od Umowy z winy Zleceniobiorcy, na 

podstawie stosownych postanowień Umowy, przyznających Spółce takie prawo w przypadku 

zaistnienia określonych przesłanek.  

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w dniu 2 stycznia 2020 r. zawarty został z Biurem Studiów, 

Projektów i Realizacji „Energoprojekt – Katowice” S.A. z siedzibą w Katowicach („EPK”) list intencyjny 

(„LOI”) w przedmiocie rozmów o współpracy w ramach Kontraktu przy dokumentacji projektowej. W 

ramach LOI ustalono, że kwota wynagrodzenia EPK z tytułu ewentualnej umowy na sporządzenie 

dokumentacji projektowej („Umowa Projektowa”) wyniesie nie więcej niż 43.200.000,00 PLN netto. 

Strony zobowiązały się uzgodnić warunki Umowy Projektowej w ciągu 7 dni od zawarcia LOI oraz 

zawrzeć Umowę Projektową w ciągu 7 dni od wyrażenia zgody na jej zawarcie przez Zamawiającego. 

LOI wygaśnie w przypadku: (i) braku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na zawarcie pomiędzy 

Spółką a EPK Umowy Projektowej, (ii) zawarcia przez Spółkę i EPK Umowy Projektowej oraz (iii) braku 

zawarcia przez Spółkę i EPK Umowy Projektowej w terminie 7 dni od wyrażenia zgody na jej zawarcie 

przez Zamawiającego. 


