
Komunikat nr 114/2010 z dnia 2010-10-15 

 

Zawarcie znaczącego aneksu. 
 

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "Instal-Lublin" S.A. informuje, że w dniu 15 

października 2010 r. podpisał aneks na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania 

inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa odstawy urobku z szybu 2.1 w Polu Stefanów do Zakładu 

Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polu Bogdanka w Lubelskim Węglu "Bogdanka" S.A. w zakresie 

obejmującym wykonanie projektów wykonawczych, budowę obiektów, dostawę urządzeń 

i wyposażenia, montaż na miejscu budowy, uruchomienie, rozruch maszyn i urządzeń oraz 

uzyskanie pozwolenia na użytkowanie." 

 

Generalny Wykonawca: POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. z siedzibą w Warszawie 

 

Podwykonawca: Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" S.A. z siedzibą 

w Lublinie 

 

Wartość aneksu: 4.328.000,00 zł + VAT 

 

Termin zakończenia robót: 28.02.2011 r. 

 

Spółka zawarła umowę główną z Generalnym Wykonawcą w dniu 01.03.2010 r. Wartość umowy 

wynosiła 780 000,00 zł + VAT. Umowa ta nie spełniała kryteriów umowy znaczącej, gdyż nie 

przekraczała 10% kapitałów własnych emitenta. 

 

Wartość umowy wraz z aneksem: 5.108.000,00 zł + VAT 

 

Kary umowne: 

 

1. Podwykonawca zapłaci Generalnemu Wykonawcy kary umowne: 

 

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto za 

każdy dzień opóźnienia; 

b) za opóźnienie w dotrzymaniu terminów pośrednich poszczególnych robót - w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia; 

c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w okresie gwarancji i rękojmi - 

0,2% wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia; 

d) za niedostarczenie przez Podwykonawcę kompletnej dokumentacji powykonawczej do dnia 

zgłoszenia robót odbioru - 0,2% wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia; 

e) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Podwykonawcy - w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto; 

 

2. Generalny Wykonawca zapłaci Podwykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z 

przyczyn zależnych wyłącznie od Generalnego Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia 

brutto. 

 

 



3. Generalny Wykonawca zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, 

przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody. 

 

4. Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia brutto. 

 

Kryterium uznania umowy za znaczącą - wartość umowy po podpisaniu aneksu przekracza 10% 

wartości kapitałów własnych emitenta. 

 


