
Raport bieżący nr 44/2020 

Data sporządzenia:  2020-08-21 

Temat: Powzięcie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty  

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym 

powziął informację o tym, że oferta spółki zależnej Emitenta – Pekabex Bet S.A. („Spółka”) – została 

wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa czterech budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz kompleksowym zagospodarowaniem 

terenu przy ul. Celulozowej”, w którym zamawiającym jest Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe sp. 

z o.o. z siedzibą we Włocławku. O zawarciu umowy Emitent poinformuje odrębnym raportem. 

Szczegółowe warunki przedstawiono poniżej: 

Przedmiot: wykonanie robót budowlanych dla zadania pod nazwą: „Budowa czterech budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz kompleksowym 

zagospodarowaniem terenu przy ul. Celulozowej” 

Wartość oferty: 9% przychodów grupy Pekabex wg ostatniego opublikowanego rocznego 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w pełnych procentach) 

Termin rozpoczęcia robót: w dniu zawarcia umowy 

Termin zakończenia robót: 24 miesiące od dnia zawarcia umowy 

Okres gwarancji: 72 miesiące  

Okres rękojmi: 72 miesiące 

Zabezpieczenie dobrego wykonania: 10% wartości umowy  

Zabezpieczenie usunięcia wad i usterek: 3% wartości umowy 

Limit kar umownych jakie można nałożyć na wykonawcę: 20% wartości umowy 

Możliwość dochodzenia odszkodowania w zakresie uzupełniającym: tak 

Pozostałe warunki umowy odbiegające od warunków typowych dla tego typu umów: brak 

Powód uznania Informacji za istotną: Wartość oferty przekracza 5% wartości skonsolidowanych 

kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego. 
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Current report No.: 44/2020 

Document date:  2020-08-21 

Subject: Information about selecting the best tender 

Legal basis: Art. 17(1) MAR - confidential information. 

 

The Management Board of Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. (“the Issuer”) informs that 

it became aware today that the Issuer’s subsidiary’s – Pekabex Bet S.A. (“the Company”) – tender was 

selected as the best tender in the open tendering public contract award procedure entitled “Construction 

of four multi-family residential buildings with the necessary technical infrastructure and comprehensive 

land development at Celulozowa Street” in which the contracting authority is Miejskie Budownictwo 

Mieszkaniowe sp. z o.o. with its registered office in Włocławek. The Issuer will inform about the 

conclusion of the contract in a separate report. The detailed terms and conditions  are set out below:  

 

Subject: execution of construction works for the task named “Construction of four multi-family 

residential buildings with the necessary technical infrastructure and comprehensive land development 

at Celulozowa Street” 

Tender value: 9% of the revenues of the Pekabex Group according to the last published annual 

consolidated financial statements (in full percentages) 

Works start date: on the date of conclusion of the contract 

Works completion date: 24 months from the conclusion of the contract 

Warranty period: 72 months  

Statutory warranty period: 72 months  

Performance bond: 10% of the contract value  

Retention bond: 3% of the contract value 

Limit of contractual penalties which may be imposed on the contractor: 20% of the contract value 

The possibility of claiming supplemental compensation: yes 

Other terms and conditions of the contract deviating from those typical for this contract type: none 

The Information has been deemed material due to the fact that the tender value exceeds 5% of the value 

of the Issuer's consolidated equity according to the last published annual consolidated financial 

statements. 

 

SIGNATURES OF THE COMPANY’S REPRESENTATIVES 

2020-08-21  Przemysław Borek Vice-President of the Management Board         

2020-08-21  Beata Żaczek  Vice-President of the Management Board 

21st August 2020 at 6.17 p.m. 

 


