
Komunikat nr 17/2015 z dnia 3 czerwca 2015 
 
Podstawa prawna: art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie- informacje bieżące i okresowe 
Zawarcie znaczącej Umowy 

 
 

Zarząd AWBUD  S.A.( „Emitent”) informuje, że w dniu 2 czerwca 2015 r. pomiędzy Georg 
UTZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kątach Wrocławskich jako Zamawiającym 
a Emitentem jako Wykonawcą została podpisana umowa, której przedmiotem jest 
„Rozbudowa i przebudowa zakładu produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych Georg Utz                 
w Kątach Wrocławskich” („Umowa”). 
 
Wynagrodzenie ryczałtowe określone w Umowie wynosi kwotę 23.985.000,00 (dwadzieścia 
trzy  miliony  dziewięćset  osiemdziesiąt  pięć tysięcy  złotych)  złotych,   w  tym  podatek  VAT  
wynosi kwotę 4.485.000,00 zł. (cztery miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych). 
 
Zakończenie robót nastąpi w okresie 10,5 miesiąca od daty ich rozpoczęcia, a rozpoczęcie ma 
nastąpić 7 (siedem) dni od daty podpisania Aktu Umowy, to jest od dnia 2 czerwca 2015 r. 
 
W Umowie zostały ustalone następujące kary umowne: 
1) Kara umowna za zwłokę – 0,15% zatwierdzonej kwoty kontraktowej netto określonej w 

Umowie za każdy dzień zwłoki, 
2) Maksymalna kwota kar za zwłokę – 10 % zatwierdzonej kwoty kontraktowej, 
3) Kara za nieprzestrzeganie przepisów BHP – 500,00 zł za rażące nieprzestrzeganie BHP 
 
Umowa składa się z: Aktu Umowy, Warunków Ogólnych które stanowią „Warunki 
kontraktowe dla budowy dla robót inżynieryjno – budowlanych projektowanych przez 
Zamawiającego” wydanie 4 angielsko – polskie niezmienione 2008, (tłumaczenie 1 wydania 
FIDIC 1999), przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów 
Konsultantów (FIDIC), oraz Warunków Szczególnych, które zmieniają, uzupełniają i 
wprowadzają dodatkowe klauzule do  Warunków Ogólnych.  
 
Pozostałe warunki Kontraktu nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie dla tego 
typu umów. 
 
W związku z powyższym Kontrakt został uznany za znaczący, gdyż jego przedmiot ma 
wartość przekraczającą 10 % kapitałów własnych Emitenta. 
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