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Raport bieŜący numer: 22/2009                                                          Wysogotowo, 04.05.2009 r. 

 

Temat: Zawarcie umowy  znaczącej na budowę Stadionu Narodowego w Warszawie 
 

 

 

Zarząd PBG SA informuje, o zawarciu w dniu 04 maja 2009 roku przez Konsorcjum Firm w 
składzie ALPINE BAU DEUTSCHLAND AG  – Lider Konsorcjum, ALPINE BAU GmbH – Partner 
Konsorcjum, ALPINE Construction Polska Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum, HYDROBUDOWA 
POLSKA S.A – Partner  Konsorcjum oraz PBG S.A.  – Partner Konsorcjum umowy z Narodowym 
Centrum Sportu Sp. z o.o. działającym na rzecz i w imieniu Skarbu Państwa. Przedmiotem 
umowy jest  wykonanie wielofunkcyjnego Stadionu Narodowego w Warszawie wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą, niezbędną do prawidłowego funkcjonowania stadionu, 
umoŜliwiającej rozgrywanie meczów w ramach rozgrywek UEFA EURO 2012 

Wartość zawartej umowy wynosi1 252 755 008,64 zł netto. Przedmiot umowy zrealizowany 
zostanie w ciągu 24 miesięcy od daty jej zawarcia. 
 
Strony ustaliły następujący podział prac:  

- ALPINE BAU DEUTSCHLAND AG, ALPINE BAU GmbH, ALPINE Construction Polska Sp. z o.o. - 
wykonają i będą odpowiedzialni za 50% zakresu prac związanych z realizacją zadania, 
- HYDROBUDOWA POLSKA S.A. oraz PBG S.A.  wykonają i będą odpowiedzialni za 50% zakresu 
prac związanych z realizacją zadania. 
 
 
W umowie zawarto postanowienia dotyczące kary umownych zgodnie z którymi Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
 

1. z tytułu zwłoki w osiągnięciu któregokolwiek z celów kluczowych nieprzekraczającej 14 
dni kalendarzowych – karę umowną w wysokości 100 000 zł. za kaŜdy dzień zwłoki; 

2. z tytułu zwłoki w osiągnięciu któregokolwiek z celów kluczowych przekraczającej 14 dni 
kalendarzowych – karę umowną w wysokości 1 000 000 zł. za 15 i kaŜdy kolejny dzień 
zwłoki; 

3. z tytułu zwłoki w osiągnięciu całkowitego zakończenia wykonania nie przekraczającej 
14 dni kalendarzowych – karę umowna w wysokości 0,1% całości wynagrodzenia netto 
za kaŜdy dzień zwłoki; 

4. z tytułu zwłoki w osiągnięciu całkowitego zakończenia wykonania przekraczającej 14 
dni kalendarzowych – karę umowna w wysokości 0,5% całości wynagrodzenia netto za 
15 i kaŜdy kolejny dzień zwłoki; 

5. z tytułu zwłoki w usunięciu wady o ile wada ta uniemoŜliwi odbycie meczu piłkarskiego 
w okresie turnieju finałowego – karę umowną w wysokości 10 000 000,00 zł.; 

6. z tytułu zwłoki w usunięciu wady, której istnienie będzie powodować znaczną 
uciąŜliwość przy organizacji rozgrywek piłkarskich w okresie turnieju finałowego – karę 
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umowną w wysokości 1 000 000,00 zł. za kaŜdy dzień takiego opóźnienia  (kara taka 
będzie naliczana odrębnie w odniesieniu do kaŜdej stwierdzonej i nieterminowo 
usuniętej wady); 

7. z tytułu zwłoki w usunięciu wady w odpowiednim okresie odpowiedzialności za wady, o 
ile istnienie tej wady uniemoŜliwi odbycie rozgrywek piłkarskich lub innych imprez 
masowych poza okresem turnieju finałowego – karę umowna w wysokości 100 000 zł. za 
kaŜdy dzień zwłoki (kara taka będzie naliczana odrębnie w odniesieniu do kaŜdej 
stwierdzonej i nieterminowo usuniętej wady); 

8. Z tytułu zwłoki w usunięciu wady w odpowiednim okresie odpowiedzialności za wady, o 
ile istnienie tej wady będzie powodować znaczną uciąŜliwość przy organizacji 
rozgrywek piłkarskich lub innych imprez masowych poza okresem turnieju finałowego – 
karę umowną w wysokości 70 000 zł. za kaŜdy dzień zwłoki (kara taka będzie naliczana 
odrębnie w odniesieniu do kaŜdej stwierdzonej i nieterminowo usuniętej wady); 

9. Z tytułu zwłoki w usunięciu wady innej niŜ wymienione powyŜej w odpowiednim okresie 
odpowiedzialności za wady – karę umowną w wysokości 10 000 zł. za kaŜdy dzień 
zwłoki(kara taka będzie naliczana odrębnie w odniesieniu do kaŜdej stwierdzonej i 
nieterminowo usuniętej wady); 

10. z tytułu nienaleŜytego wykonania zobowiązania Wykonawcy skutkującego 
odstąpieniem przez Zamawiającego od umowy – karę umowną w wysokości 15% 
całości wynagrodzenia netto; 

11. z tytułu nienaleŜytego wykonania zobowiązania Wykonawcy co do zapewnienia, iŜ 
Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy nie będą podnosić roszczeń przeciwko 
Zamawiającemu – karę umowną w wysokości równej kwocie, którą Zamawiający 
będzie zmuszony zapłacić danemu Podwykonawcy ( niezaleŜnie od obowiązku zwrotu 
takiej kwoty Zamawiającemu na podstawie zawartej umowy) 

 
 
Strony ustaliły, iŜ łączna kwota kar umownych nie przekroczy 25%  wysokości całości 
wynagrodzenia netto. Kara umowna nie ma charakteru wyłącznego i Zamawiającemu 
przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość szkody 
przekroczy wysokość kar umownych przewidzianych w umowie. 
 

Umowa uznana została za znaczącą ze względu na kryterium kapitałów własnych. 
 
 
 
Podstawa prawna: 
§5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych 
przez emitentów papierów wartościowych z dnia 19 lutego 2009r. 
 
 

Podpis osoby upowaŜnionej: 

Magdalena Eckert-Boruta 


