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Temat: Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną 

 

Zarząd spółki PBG S.A. w upadłości układowej (dalej „PBG”, „Spółka”) informuje, że w dniu 

13 czerwca 2013 roku powziął informację od Zarządu spółki zależnej PBG oil and gas Sp. z 

o.o.  z siedzibą w Wysogotowie(dalej „POG”) informację o zawarciu przez Konsorcjum w 

składzie PBG oil and gas Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) oraz ControlTec Sp. z o.o. z siedzibą we 

Wrocławiu (Partner Konsorcjum) w dniu 12 czerwca 2013 roku umowy z Polskim Górnictwem 

Naftowym i Gazownictwem S.A. w Warszawie oddział w Sanoku (dalej PGNiG lub 

Zamawiający). 

Przedmiotem umowy jest należyte i kompleksowe zrealizowanie w terminie do 11 lipca 2014 

roku robót budowlano – montażowych Zadania Inwestycyjnego pn. „Zabudowa 

dodatkowej sprężarki na PMG Husów w ramach Projektu pn. Rozbudowa PMG Husów” 

(dalej „Inwestycja”). Za wykonanie przedmiotu Umowy Konsorcjum otrzyma wynagrodzenie 

ryczałtowe w wysokości  16 384 717,29 zł netto, powiększone o obowiązującą stawkę VAT. 

Szacunkowy przychód należny POG za realizację prac uzgodnionych w ramach podziału 

zakresów pomiędzy członków Konsorcjum ma wynieść około 13,3 mln zł. 

Okres zgłaszania wad przez PGNiG wynosi 36 miesięcy od daty podpisania bezusterkowego  

Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji. 

Maksymalna wysokość kar umownych wynosi 100% wartości wynagrodzenia netto. 

PMG Husów jest obiektem o szczególnym znaczeniu gospodarczo - obronnym  

w rozumieniu Ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz 

obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców. 

 

Podstawa prawna: 

Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie – informacje poufne 

 

Podpis osoby upoważnionej: 

Magdalena Eckert 


