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Raport bieżący nr 18/2021  
  
Temat:  
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - zawarcie znaczącej warunkowej umowy o wartości 51,29 mln 
zł netto na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej  oraz spełnienie się warunku zawieszającego. 

Podstawa prawna:  
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.    
  
Treść raportu:      
Zarząd ONDE S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu w dniu 12 lipca 2021 roku. podjął decyzję o opóźnieniu 
przekazania informacji poufnej, zgodnie z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie 
nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy 
Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. 

 
Przyczyną ujawnienia opóźnionej informacji poufnej jest spełnienie się warunku zawieszającego 
przewidzianego w umowie – otrzymania polecenia rozpoczęcia prac. 
 
W dniu 12 lipca 2021 r. konsorcjum firm ONDE S.A z Torunia oraz P&Q Sp. z o.o. z siedzibą w 
Białymstoku zawarło znaczącą umowę na roboty budowlane na niżej określonych warunkach:  
  
 
1. Inwestor: WSB Park Wiatrowy KĘPNO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 
2. Całkowita wartość kontraktu netto: 51.287.000,00 PLN netto; w tym wartość przypadająca na ONDE 
S.A. – 32.200.250,00 PLN netto  
3. Przedmiot kontraktu: wykonanie instalacji i urządzeń pomocniczych dla farmy wiatrowej   
4. Ostateczny termin realizacji Umowy: 16 czerwca 2023  roku;  
5. Warunki płatności: fakturowanie częściowe zgodnie z realizacją kamieni milowych. Faktury płatne w 
terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury; 
6. Kary i odpowiedzialność:  
- za opóźnienie w realizacji kontraktu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 0,3% wynagrodzenia 
netto za każdy dzień opóźnienia; 
-za opóźnienie w realizacji poszczególnych kamieni milowych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 
0,2% wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia; 
- za opóźnienie w usuwaniu usterek leżących po stronie Wykonawcy – 0,2% wynagrodzenia netto za każdy 
dzień opóźnienia. 
- począwszy od piętnastego dnia, od kiedy dana kara umowna staje się obowiązująca, stawka za 
przedmiotowe kary umowne, wzrasta do kwoty stanowiącej ich dwukrotność, za każdy pełny dzień 
opóźnienia. 
Maksymalna dopuszczalna kwota kar umownych za opóźnienie nie przekroczy 20% całkowitej wartości 

kontraktu. 

Odpowiedzialność Emitenta za niewłaściwe wykonanie kontraktu jest solidarna i ograniczona do kwoty 

całkowitej wartości kontraktu. 



7. Uwagi:  
- przystąpienie przez Strony do realizacji przedmiotu Kontraktu jest uzależnione od pisemnego polecenia 
rozpoczęcia prac. Ostateczny termin uzyskania polecenia to 31.08.2021r. 
 
Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu 26 sierpnia 2021 r. zamawiający przekazał polecenie 
rozpoczęcia prac.  


