
 

Komunikat nr 20/2014 z dnia 26 maja 2014 r. 

 

Aktualizacja informacji dotyczącej znaczącej umowy  

Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie- aktualizacja informacji 

 

Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego  

nr 94/2012 z dnia 5 grudnia 2012 r. oraz raportu bieżącego nr 75/2013 z dnia 21 listopada 

2013 r., informuje, że w dniu 26 maja 2014 r. został podpisany Aneks nr 3 („Aneks”) do 

umowy zawartej w dniu 4 grudnia 2012 r. pomiędzy Płocki Park Przemysłowo – 

Technologiczny S.A. w Płocku, jako Zamawiającym a Emitentem, jako Generalnym 

Wykonawcą („Umowa”). Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie wraz z uzyskaniem 

wszelkich prawem przewidzianych uzgodnień, decyzji skutkujących uzyskaniem 

ostatecznego pozwolenia na budowę, kolejno wykonanie robót budowlanych oraz uzyskanie 

wszelkich przewidzianych prawem uzgodnień i decyzji skutkujących uzyskaniem 

ostatecznego pozwolenia na użytkowanie w ramach zadania inwestycyjnego pn: 

„Zaprojektowanie i wybudowanie Zespołu Obiektów Laboratorium Centralnego wraz z 

zagospodarowaniem terenów", stanowiącego integralną część projektu „Płocki Park 

Przemysłowo – Technologiczny I”. 

 

Przedmiotem Aneksu jest powierzenie Emitentowi przez Zamawiającego robót dodatkowych 

w zakresie wykonania instalacji i dostaw wyposażenia pracowni laboratoryjnych Zespołu 

Obiektów Laboratorium Centralnego. Zgodnie z Aneksem za wykonanie robót dodatkowych 

Emitentowi przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie  9.700.000,00 ( dziewięć 

milionów siedemset złotych) złotych )  powiększone o podatek VAT.  

 

Na mocy Aneksu przesunięciu uległ również termin zakończenia wykonania przedmiotu 

Umowy na dzień 28 września 2014 r. 

 

Na mocy Aneksu wprowadzono odrębną karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia za 

roboty dodatkowe określonego w Aneksie w razie opóźnienia Emitenta w wykonaniu 

przedmiotu Aneksu za każdy dzień opóźnienia po 31 października 2014 r. Łączna wysokość 

kar umownych z tytułu wykonania robót dodatkowych określonych w Aneksie nie może 

przekroczyć 10% wynagrodzenia za roboty dodatkowe. Zapłata kary umownej nie wyłącza 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. Jednocześnie ma mocy Aneksu zostało 

uzgodnione, że kary umowne z tytułu realizacji przedmiotu Umowy (z wyłączeniem 

przedmiotu Aneksu) będą naliczane po 28 września 2014 r. zgodnie z Umową i od wartości 

wynagrodzenia określonego w Umowie z wyłączeniem jednak wynagrodzenia za wykonanie 

przedmiotu Aneksu.  

 

 


