
Komunikat nr 6/2016 z dnia 22 lutego 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 22 lutego 2016 r., 

pomiędzy Emitentem, jako Zamawiającym a Uniserv – Piecbud S.A. w Katowicach, jako 

Wykonawcą, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompletnej instalacji 

separacji popiołów na terenie EC Siekierki wraz z projektowaniem, dostawami i rozruchem                     

w formule „pod klucz" realizowanego przez Zamawiającego (konsorcjum: Emitent jako Lider 

Konsorcjum, MIKO- TECH Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych i KOOPERACJA „POLKO” Sp. 

z o.o., jako Partnerzy Konsorcjum) dla Zakład Separacji Popiołów Siekierki Spółka                       

z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie (“Inwestor”) na podstawie zawartej z 

Inwestorem umowy w dniu 12 marca 2015 r., o zawarciu, której Emitent poinformował 

raportem bieżącym nr 3/2015 z dnia 12 marca 2015 r., została obustronnie podpisana umowa 

opatrzona datą 8 lutego 2016 r. („Umowa podwykonawcza”). 

 

Przedmiotem Umowy podwykonawczej jest wykonanie konstrukcji żelbetowej, sprężonej ścian 

zewnętrznych i wewnętrznych zbiornika ProAsh w technologii szalunku ślizgowego na terenie 

EC Siekierki. 

 

Wartość ryczałtowa przedmiotu Umowy podwykonawczej wynosi 6.070.000,00 (sześć 

milionów siedemdziesiąt tysięcy złotych) złotych netto, która podlega powiększeniu o należny 

podatek VAT.  

 

Termin zakończenia prac i robót stanowiących przedmiot Umowy podwykonawczej został 

ustalony do dnia 19 sierpnia 2016 r.   

 

Zgodnie z Umową podwykonawczą zostały ustalone następujące kary umowne: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) 0,3 % kwoty wynagrodzenia ryczałtowego netto Wykonawcy określonego w  

Umowie za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do 

terminu pośredniego/ końcowego określonego w Umowie; 

b) 10% kwoty wynagrodzenia ryczałtowego netto Wykonawcy określonego w 

Umowie za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących 

Wykonawcy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % kwoty 

wynagrodzenia ryczałtowego netto Wykonawcy określonego w Umowie za odstąpienie 

od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn dotyczących Zamawiającego. 

3. Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia 

ryczałtowego netto określonego w Umowie. 

4. W przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar 

umownych, każda ze Stron ma prawo do dochodzenia zapłaty odszkodowania 

uzupełniającego, zgodnie z zasadami Kodeksu cywilnego. 

 

Pozostałe warunki Umowy podwykonawczej nie odbiegają od warunków stosowanych 

powszechnie dla tego typu umów. 
 

Emitent uznaje Umowę za znaczącą, gdyż wartość Umowy przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta. 



 


