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Raport bieżący numer: 35/2012                                                          Wysogotowo, 23.05.2012 r. 

 

Temat: Zawarcie umowy znaczącej na budowę stadionu piłkarskiego w Białymstoku  

 

 

Zarząd PBG S.A. informuje o zawarciu w dniu 23 maja 2012 r. umowy, której przedmiotem jest 

wykonanie robót budowlanych polegających na dokończeniu realizacji inwestycji w całości, 

polegającej  na budowie „Stadionu piłkarskiego w regionie północno-wschodniej Polski wraz z 

zapleczem treningowym” w Białymstoku.  

 

Umowa została zawarta pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Białymstoku 

(Zamawiający), a Konsorcjum HYDROBUDOWA POLSKA S.A. -Lider oraz PBG S.A. i Obrascon 

Huarte Lain S.A. (Wykonawca). Spółka HYDROBUDOWA POLSKA wchodzi w skład Grupy 

Kapitałowej PBG. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w ciągu 21 miesięcy od podpisania, 

przy czym etap I, polegający na dokończeniu budowy zachodniej części stadionu wraz z 

niezbędną infrastrukturą, zostanie zrealizowany w ciągu 9 miesięcy.  

 

Wynagrodzenie ryczałtowe Konsorcjum z tytułu należytego wykonania umowy wynosi 

206.450.000 zł netto tj (253.933.500 zł brutto), przy czym członkowie Konsorcjum dokonali 

następującego podziału robót objętych kontraktem:  

a) HYDROBUDOWA POLSKA S.A. i PBG S.A. – 50% zakresu robót,  

b) Obrascon Huarte Lain S.A. – 50% zakresu robót.  

 

Umowa zawiera postanowienia dotyczące kar umownych zastrzeżonych na rzecz 

Zamawiającego, których maksymalna wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 

10% wartości umowy. W umowie nie określono maksymalnej wysokości kar umownych 

zastrzeżonych na rzecz Zamawiającego. Podstawą obliczenia wysokości kar umownych oraz 

przekroczenia wskazanego powyżej limitu jest: procent wartości robót, procent 

wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, kwota ryczałtowa, procent wynagrodzenia 

brutto.  

 

Umowa zawiera postanowienia dotyczące kar umownych zastrzeżonych na rzecz 

Wykonawcy, których maksymalna wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10% 

wartości umowy. W umowie nie określono maksymalnej wysokości kar umownych 

zastrzeżonych na rzecz Wykonawcy. Podstawą obliczenia wysokości kar umownych oraz 

przekroczenia wskazanego powyżej limitu jest: procent wynagrodzenia brutto za każdy dzień 

zwłoki, procent wynagrodzenia brutto.  

 

Umowa ponadto dopuszcza możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody 

rzeczywiście poniesionej.  

 

Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na kryterium kapitałów własnych PBG. 
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Podstawa prawna:  

§ 5 ust.1 pkt 3 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 

 

 

 


