
Komunikat nr 16/2016 z dnia 24 marca 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 23 marca 2016 r. pomiędzy CMC 

POLAND Sp. z o.o. w Zawierciu („CMC POLAND”), jako Zamawiającym a Emitentem, jako 

Wykonawcą, została zawarta umowa, opatrzona datą 18 marca 2016 r. („Umowa”). Przedmiotem 

Umowy są prace  budowlane związane z wykonaniem nowych fundamentów  i elementów żelbetowych, 

konstrukcji stalowych podestów roboczych wraz z elementami BHP oraz konstrukcje wsporcze pod 

urządzenia dla COS 2 na terenie CMC POLAND Sp. z o.o., wraz z pracami towarzyszącymi 

obejmującymi wszystkie usługi i dostawę Towarów (z wyłączeniem dostawy stali zbrojeniowej). 

 

Za wykonanie przedmiotu Umowy Emitent otrzyma wynagrodzenie w wysokości 6.340.196,50 (sześć 

milionów trzysta czterdzieści tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć złotych 50/100)  złotych + podatek VAT 

według obowiązujących przepisów (zdefiniowane jako Cena Umowna). Zakończenie prac                                

i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru  nastąpi do dnia 16 czerwca 2016 r. 

 

Zgodnie z umową zostały ustalone następujące kary umowne: 

1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji Przedmiotu Umowy/ w przedłożeniu 

Zamawiającemu któregokolwiek zabezpieczenia/ w usunięciu Wad i usterek w okresie 

gwarancji, Zamawiający ma prawo zastosować w stosunku do Wykonawcy kary umowne w 

wysokości 0,1 % Ceny Umownej za każdy dzień opóźnienia.  

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku posiadania polis odpowiedzialności 

cywilnej lub nie przedstawienia polisy odpowiedzialności cywilnej w terminie 7 dni od 

wezwania Zamawiającego, Zamawiający ma prawo zastosować w stosunku do Wykonawcy 

kary umowne w wysokości 0,1 % Ceny Umownej, za każdy dzień nie posiadania ochrony 

ubezpieczeniowej lub nie przedstawienia polisy.  

3. Kary umowne mogą podlegać sumowaniu. Łączna wartość kar nie może przekroczyć                     

20 % Ceny Umownej. 

4. Strony mają prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli szkoda przewyższy 

wartość zastrzeżonej na daną okoliczność kary umownej. 
 
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. 

 


