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Treść:  

Vistal  Gdynia  S.A.  w  restrukturyzacji („Spółka”) informuje, że w dniu 15 stycznia 2019 r. powzięła informację o  
zawarciu z Mostostalem Kielce S.A. z siedzibą w Kielcach („Zamawiający”) umowy na: prefabrykację elementów 
konstrukcji stalowej dwóch przęseł mostu P3-P4 i P4-P5 z powierzonego i dostarczonego do siedziby Spółki przez 
Zamawiającego materiału hutniczego („Umowa”) w ramach przedsięwzięcia: „Wykonanie robót budowlanych 
oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót dla zabudowy koryta balastowego w 
torze nr 1 wraz z nawierzchnią kolejową na tłuczniu oraz robotami towarzyszącymi, związanymi z poprawą 
bezpieczeństwa na kolejowym Moście Gdańskim w Warszawie w ramach projektu p.n.: „Poprawa 
bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej – Prace na moście Gdańskim w 
Warszawie”. 

Wartość wynagrodzenia kosztorysowego Umowy wynosi 2.468.136 PLN netto.  Warunki  umowy  nie odbiegają  
od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów. Umowa  przewiduje  karę  
umowną  za  zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,5%  wynagrodzenia  brutto  za  każdy  dzień  
zwłoki; karę  umowną za zwłokę w dotrzymaniu terminów pośrednich w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto 
za każdy dzień zwłoki; karę umowną za zwłokę w usunięcie wad w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto za każdy 
dzień zwłoki; karę umowną w wysokości 30% wynagrodzenia brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn 
zależnych od Spółki; karę umowną w wysokości 10.000,00 PLN za każdy dzień zwłoki  w wykonaniu zobowiązań 
wynikających z klauzul Umowy po bezskutecznym upływie dodatkowego, odpowiedniego terminu na jego 
wykonanie wyznaczonego przez Zamawiającego; karę umowną w wysokości 20.000,00 PLN za każdy przypadek 
dopuszczenia do wykonawstwa robót niezgłoszonych podwykonawców lub w przypadku wykonawstwa 
zastępczego 10% wartości tych robót; karę umowną za odstąpienie od Umowy przez Spółkę z przyczyn 
niezależnych od Zamawiającego w wysokości 30% wynagrodzenia brutto; karę umowną za nieterminowe 
przedkładanie polis ubezpieczeniowych w wysokości 5.000,00 PLN za każdy dzień zwłoki; karę umowną za 
nieterminową zapłatę na rzecz podwykonawcy w wysokości 25.000,00 PLN za każde zdarzenie; karę umowną za 
brak zapłaty na rzecz podwykonawcy w wysokości 25.000,00 PLN za każde zdarzenie; karę umowną za 
bezpośrednią zapłatę na rzecz podwykonawcy w wysokości 25.000,00 PLN za każde zdarzenie; karę umowną za 
nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność  z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany bądź 
też za przedstawienie umowy z podwykonawcą niezgodnej z postanowieniami Umowy w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia brutto Spółki za każdy dzień zwłoki; karę umowną za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w 
zakresie dostosowania terminu zapłaty dla podwykonawcy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto Spółki za 
każdy dzień zwłoki. W każdym przypadku gdy wartość szkody przekracza wysokość zastrzeżonej kary umownej, 
Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych za poniesioną szkodę, przenoszącą wysokość 
kary umownej, do pełnej wysokości szkody.   

Kryterium  uznania  umowy  za  znaczącą  stanowi wartość przedmiotu umowy. 


