
Komunikat nr 19/2009 z dnia 2009-04-21

Zawarcie znaczącej umowy
Zarząd Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych \"Instal-Lublin\" Spółki Akcyjnej w Lublinie 
informuje, że w dniu 21 kwietnia 2009 r. otrzymał podpisaną umowę, której przedmiotem jest 
wykonanie robót sanitarnych, tj. instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, c.o., wentylacji 
mechanicznej, klimatyzacji i sprężonego powietrza w ramach realizacji zadania: \"Budowa 
Oddziałowej Stacji Obsługi wraz z zapleczem garażowym w m. Przemyślu\". 

Zamawiający: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie

Wykonawca: PIP \"INSTAL-LUBLIN\" S.A. w Lublinie

Wartość umowy: 1.115.000,00 PLN + VAT

Termin realizacji: 31.10.2009 r.

Kary umowne:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) Za nieterminowe wykonanie przedmiotu Umowy – w wysokości 0,2% ryczałtowego 
wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki z winy Wykonawcy;
b) Za nieterminowe wykonanie poszczególnych etapów uzgodnionego z Kierownikiem Budowy 
Zamawiającego harmonogramu robót – w wysokości 0,2% ryczałtowego wynagrodzenia 
umownego netto za każdy dzień zwłoki z winy Wykonawcy;
c) Za nieterminowe usunięcie usterek w wysokości 0,2% ryczałtowego wynagrodzenia umownego 
netto za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie usterek;
d) Za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w 
wysokości 10% ryczałtowego wynagrodzenia umownego.
2. W przypadku wykonania przedmiotu Umowy niezgodnego z żądanymi parametrami lub 
nieterminowo Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia całości kosztów usunięcia wad i 
pokrycia szkód poniesionych przez Zamawiającego.
3. W przypadku, gdy z winy Wykonawcy nastąpi niewykonanie przedmiotu Umowy w ustalonym 
zakresie – zamówionej i uzgodnionej ilości, określonym czasie, odpowiedniej jakości i rodzaju, 
Zamawiający ma prawo do powierzenia wykonania przedmiotu Umowy osobom trzecim 
niedokończonej części prac na koszt Wykonawcy.
4. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli 
poniesiona szkoda przekroczy wartość zastrzeżonych kar umownych.
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) Za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 
Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

Kryterium uznania Umowy za znaczącą – wartość Umowy przekracza 10% kapitałów własnych 
Emitenta.
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