
Komunikat nr 7/2016 z dnia 29 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, że w dniu 29 lutego 2016 r. otrzymał 

obustronnie podpisaną umową opatrzoną datą 25 lutego 2016 r., zawartą pomiędzy Balzola Polska                                  

Sp. z o.o. w Warszawie jako Wykonawcą („Balzola Polska”) a Emitentem jako Podwykonawcą w ramach 

realizacji przez Wykonawcę projektu pn. „Przebudowa Parkingu przed sklepem IKEA                                                    

w Katowicach” („Umowa”). Przedmiotem Umowy jest kompleksowe wykonanie robót żelbetowych                       

w zakresie przebudowy parkingu. 

 

Za realizację przedmiotu Umowy Emitent otrzyma wynagrodzenie w wysokości 6.883.286,38 zł (sześć 

milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć złotych 38/100) netto, 

ustalone w oparciu o ceny jednostkowe, które zostanie powiększone o podatek VAT zgodnie                                       

z obowiązującymi przepisami.  

 

Termin zakończenia (odbioru) całości robót ustalono na dzień 31 grudnia 2016 r. 

W Umowie zostały określone następujące kary umowne: 

1. Podwykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Wykonawcy kar umownych w przypadku: 

a) zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy, części Robót lub innych zobowiązań, dla których 

uzgodniono umownie termin realizacji w Harmonogramie lub inny termin umowny -                             

w wysokości 0,1 % Wynagrodzenia umownego netto określonego w Umowie, za każdy 

dzień zwłoki; 

b) zwłoki w usunięciu wady lub braku usunięcia wady stwierdzonej przy odbiorze, po odbiorze 

lub w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości – w wysokości 0,1 % Wynagrodzenia 

umownego netto określonego w Umowie, za każdy dzień zwłoki; 

c) odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie 

Podwykonawcy - w wysokości 10 % Wynagrodzenia umownego netto określonego w 

Umowie; 

d) odstąpienia od Umowy przez Podwykonawcę wskutek okoliczności, za które Wykonawca 

nie ponosi odpowiedzialności - w wysokości 10 % Wynagrodzenia umownego netto 

określonego w Umowie; 

e) powstania przerwy w realizacji Robót powyżej 14 (czternastu) dni z przyczyn zależnych od 

Podwykonawcy/Wykonawcy – w wysokości 0,1 % Wynagrodzenia umownego netto 

określonego w Umowie za każdy rozpoczęty dzień przerwy dla Strony po której nie leży 

przyczyna przerwania robót. 

2. Łączna wartość kar umownych, wynikających z niniejszej Umowie, nie może przekroczyć 10 % 

wartości Wynagrodzenia umownego netto określonego w Umowie. 

3. Wykonawca ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, aż do pełnej wartości 

poniesionej szkody rzeczywistej. 

 

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

 

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



 

 


