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Raport bieżący numer: 34/2012                                                          Wysogotowo, 22.05.2012 r. 

 

Temat: Odstąpienie od umowy podwykonawczej przez syndyka masy upadłości Dolnośląskich 

Surowców Skalnych  

 

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2011 z dnia 27 maja 2011 roku (dostępne pod 

adresem: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/35-2011-zawarcie-

znaczacej-umowy-podwykonawczej-w-ramach-budowy-autostrady-a-4.html) Zarząd PBG S.A. 

informuje, że w dniu 21 maja 2012 r. do Spółki wpłynęło oświadczenie datowane na dzień 18 

maja 2012 r. od Syndyka masy upadłości spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości 

likwidacyjnej o odstąpieniu w całości od umowy z dnia 26 maja 2011 r. zawartej pomiędzy 

Wykonawcą tj Konsorcjum firm: HYDROBUDOWA POLSKA S.A. – lider konsorcjum, SIAC 

Construction Ltd, PBG S.A. i APRIVIA S.A. a Dolnośląskimi Surowcami Skalnymi S.A. jako 

Podwykonawcą. Umowa, której dotyczy oświadczenie związana jest z  inwestycją „Budowa 

autostrady A-4 Tarnów – Rzeszów na odcinku od węzła Krzyż do węzła Dębica Pustynia” w 

zakresie wykonania podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie oraz podbudowy i 

nawierzchni bitumicznych.  

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostało złożone w związku z:  

1) ogłoszeniem upadłości Podwykonawcy, obejmującej likwidację jego majątku; 

2) niewykonaniem – wg oświadczenia – w całości zobowiązań wynikających z umowy z 26 

maja 2011 r.; 

3) wydaniem przez Sędziego – komisarza postępowania upadłościowego Podwykonawcy 

postanowienia o wyrażeniu zgody na odstąpienie od powyższej umowy.  

 

W związku z odstąpieniem przez Syndyka masy upadłości spółki Dolnośląskie Surowce Skalne 

S.A. od umowy zawartej z Konsorcjum nastąpi konieczność dokonania wzajemnych rozliczeń 

stron, z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Konsorcjum 

posiada również wobec Podwykonawcy roszczenia z tytułu nienależytego wykonywania przez 

Podwykonawcę zawartej umowy, a w szczególności roszczenie z tytułu naliczonych kar 
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umownych w kwocie około 17,5 mln zł, których będzie w obecnej sytuacji dochodził od DSS 

S.A..  

 

Nienależyte wykonywanie i odstąpienie od umowy przez DSS wiąże się z ryzykiem poniesienia 

przez Wykonawcę większych od przewidywanych wcześniej kosztów związanych z realizacją 

inwestycji, z uwagi na fakt że oznacza konieczność wykonania przedmiotu umowy własnymi 

siłami Konsorcjum bądź podzlecenia tego zakresu robót innym podwykonawcom na 

warunkach odmiennych od zawartych w umowie z 26 maja 2011 r. 

 

 

Podstawa prawna:  

§ 5 ust.1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie 

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych  

 

Podpis osoby upoważnionej: 

Magdalena Eckert-Boruta 

 

 

 


