
Komunikat nr 19/2015 z dnia 17 czerwca 2015 r. 
 
Oświadczenie o odstąpieniu od 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 16 czerwca 2015 r.  
otrzymał od Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Bełchatowie ( „ZWiK „WOD.-KAN” Sp. z o.o.”) pismo z dnia                        
16 czerwca 2015 r. zawierające oświadczenie o odstąpieniu przez ZWiK „WOD.-KAN”                  
Sp. z o.o. od nr 6/JRP/2014 na usługi projektowe i roboty budowlane realizowane w trybie 
„zaprojektuj i zbuduj” zawartej w dniu 29 września 2014 r. pomiędzy ZWiK „WOD.-KAN” 
Sp. z o.o. jako Zamawiającym a Emitentem jako Wykonawcą. Przedmiotem umowy była 
„Modernizacja węzła przyjmowania ścieków i części mechanicznej oczyszczalni ścieków", 
realizowanego w ramach projektu: „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na 
terenie Miasta Bełchatowa”(„Umowa”). Na uzasadnienie odstąpienia od Umowy ZWiK 
„WOD.-KAN” Sp. z o.o. wskazał, iż oświadczenie o odstąpieniu złożone przez Emitenta nie 
wywołuje skutków prawych z uwagi na brak przedstawienia pełnomocnictwa przez osobę, 
która podpisała to oświadczenie Emitenta oraz, iż jest ono próbą uchylenia się przez Emitenta 
od nieterminowej realizacji Umowy, a nadto, iż Emitent w sposób nieuzasadniony i 
nieuzgodniony ze ZWiK „WOD.-KAN” Sp. z o.o.  przerwał roboty. Jednocześnie ZWiK 
„WOD.-KAN”  Sp.  z  o.o.  zażądał od  Emitenta  zapłaty  kary  umownej  w  wysokości  
1.221.204,89 zł z tytułu odstąpienia od Umowy.  
Emitent uważa, że oświadczenie o odstąpieniu od Umowy złożone przez Zamawiającego nie 
wywołuje skutku prawnego, a żądanie zapłaty kary umownej w kwocie 1.221.204,89 jest 
bezpodstawne i bezprawne.  
Emitent wskazuje, iż w dniu 22 maja 2015 r. złożył do ZWiK „WOD.-KAN” Sp. z o.o. 
skuteczne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy z winy ZWiK „WOD.-KAN” Sp. z o.o.  w 
związku nie przedłożeniem przez ZWiK „WOD.-KAN” Sp. z o.o. gwarancji zapłaty, na 
podstawie 6491 § 1 Kodeksu cywilnego. Emitent złożył oświadczenie o odstąpieniu od 
Umowy przez należycie umocowanego pełnomocnika. W związku z oświadczeniem o 
odstąpieniu od Umowy, Emitent przerwał roboty i wezwał ZWiK „WOD.-KAN” Sp. z o.o. do 
inwentaryzacji, która zakończyła się podpisaniem protokołu w dniu 15 czerwca 2015 r. 
W związku z powyższymi zdarzeniami, w dniu 16 czerwca 2015 r., nie istniał przedmiot 
oświadczenia o odstąpieniu, to znaczy ZWiK „WOD.-KAN” Sp. z o.o. i Emitenta nie wiązała 
w dniu 16 czerwca 2015 r. Umowa i nie wywołuje ono skutku prawnego. Emitent nadto 
uważa, iż oświadczenie ZWiK „WOD.-KAN” Sp. z o.o. jest nieważne, gdyż zostało złożone 
na nieważnej podstawie prawnej w świetle art. 395 § 1 Kodeksu cywilnego i brzmienia 
Umowy. 
O złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Emitenta Emitent poinformował 
raportem bieżącym nr 11/2015 z dnia 23 maja 2015 r.  
Emitent nie przewiduje negatywnych skutków finansowych dla Emitenta wynikających ze 
złożenia przez  ZWiK „WOD.-KAN” Sp. z o.o. oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 
Umowa, której dotyczy niniejszy raport spełniała kryterium umowy znaczącej, gdyż jej 
wartość przekraczała w dniu zawarcia 10 % kapitałów własnych Emitenta. 
 
 


