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Raport bieżący nr 24/2019 

Data sporządzenia:  11.04.2019 

Skrócona nazwa emitenta: 

POLWAX S.A. 

Podstawa prawna ogólna: 

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

Temat raportu:  

Obciążenie ORLEN Projekt S.A. karami umownymi w związku z odstąpieniem od Umowy przez 

Spółkę i naruszeniami postanowień Umowy przez ORLEN Projekt S.A.  

Treść raportu: 

Zarząd Polwax S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym skierował do ORLEN Projekt S.A. 

(„Wykonawca”) noty  obciążeniowe obejmujące kary umowne z tytułu naruszeń postanowień 

Umowy oraz z tytułu odstąpienia od Umowy przez Spółkę. Łączna wysokość kar umownych 

przysługujących Spółce z powyższych tytułów została wyliczona na kwotę 27 625 583,08 zł. 

O odstąpieniu od Umowy z  dnia 7 kwietnia 2017 roku na realizację inwestycji pod nazwą: 

„Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz 

z instalacjami pomocniczymi dla Spółki POLWAX S.A.” („Inwestycja”)  Spółka informowała  

w raporcie bieżącym 18/2019 z 4 kwietnia 2019 roku. 

Zgodnie z zapisami Umowy zawartej z ORLEN Projekt S.A., łączna wysokość kar umownych jaka 

może zostać nałożona na Wykonawcę nie może przekroczyć 15% wynagrodzenia umownego 

brutto należnego Wykonawcy. Tym samym Spółka ograniczyła przysługujące jej kary umowne do 

maksymalnej kwoty 20 684 365,48 zł, na którą składa się:  

a) kwota 11 211 038,20 zł tytułem kary umownej za odstąpienie od Umowy przez Polwax  

S.A. z przyczyn leżących wyłącznie po stronie ORLEN Projekt S.A., 

b) kwota 9 473 327,28 zł tytułem kary umownej za pozostałe naruszenia Umowy, w tym 

w szczególności za opóźnienia w realizacji Umowy w stosunku do harmonogramu, za brak 

przedłożenia projektów umów podwykonawczych o roboty budowlane, za zaangażowanie 

niezaakceptowanych podwykonawców oraz za brak zapłaty podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom.  

Jednocześnie Spółka informuje, iż powyższa kwota nie wyczerpuje pozostałych roszczeń Polwax  

S.A. należnych Spółce w związku z naruszeniami i odstąpieniem od Umowy. Zgodnie 

z postanowieniami Umowy niezależnie od powyższych kar umownych Spółka może dochodzić 
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także odszkodowania dodatkowego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Inwestycji 

do kwoty odpowiadającej 100% wartości Inwestycji brutto oraz odszkodowania z tytułu utraconych 

korzyści do kwoty odpowiadającej 50% wartości Inwestycji brutto, tj. łącznie do kwoty 260 mln zł.   

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę: 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 

11.04.2019r. Leszek Stokłosa Prezes Zarządu  

11.04.2019r. Piotr Kosiński Wiceprezes Zarządu  

 


