
Komunikat nr 1/2016 z dnia 11 stycznia 2016 r. 

 

Zawarcie znaczącej umowy 

 

Podstawa prawna: art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie- informacje bieżące i okresowe 

 

Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce („Emitent”) informuje, iż w dniu 11 stycznia 2016 r. pomiędzy Zakładami 

Górniczo - Hutniczymi „Bolesław” Spółka Akcyjna w Bukownie, jako Zamawiającym a Emitentem, jako 

Wykonawcą, została obustronnie podpisana umowa opatrzona datą 7 stycznia 2016 r., której przedmiotem jest 

realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie prac budowlanych i mechanicznych dla Zakładu Przerobu 

Odpadów Poflotacyjnych” („Umowa”). W zakres robót, które będą realizowane przez Emitenta wchodzą m.in.: 

roboty budowlane, wykonanie konstrukcji stalowych obudów, roboty montażowe urządzeń mechanicznych, 

drogi i place.  

 

Za wykonanie przedmiotu Umowy Emitent otrzyma wynagrodzenie umowne w kwocie 16.890.463,54 

(szesnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote 54/100) złotych netto, 

które zostanie powiększone o podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

Zgodnie z Umową zakończenie realizacji prac nastąpi do 31 sierpnia 2016 r., uruchomienie maszyn i urządzeń 

do 30 września 2016 r., a rozruch do 31 grudnia 2016 r.  

 

Zgodnie z Umową ustalono następujące kary umowne: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto 

określonego w Umowie za każdy dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w terminie zakończenia budowy hali/zakończenia prac – w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia umownego netto określonego w Umowie za każdy dzień zwłoki, 

c) za zwłokę  w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji lub rękojmi - 

w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto określonego w Umowie za każdy dzień 

zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

W razie opóźnienia w usunięciu wad w terminie dodatkowym kara ulega podwyższeniu o 50% licząc od 

dnia upływu terminu dodatkowego. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za nieuzasadnioną zwłokę  w przeprowadzeniu 

odbioru - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto określonego Umowie za każdy dzień 

zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór powinien być zakończony. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron wskutek okoliczności, za które odpowiada 

druga Strona, Strona odstępująca od umowy ma prawo naliczyć Stronie, z winy której odstępuje się od 

umowy - karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto określonego w Umowie. 

4. Łączna wysokość kar umownych z wszystkich tytułów jakie mogą przysługiwać Zamawiającemu od 

Wykonawcy nie przekroczy 100% wynagrodzenia umownego netto określonego w Umowie. 

5. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Strony mogą dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego. 

 

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie dla tego typu umów. 

 

Umowa jest umową znaczącą, gdyż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. 

 

 


