
Komunikat nr 25/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 r. 

Spełnienie kryterium 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 7 kwietnia 2016 r. łączna 
wartość umów zawartych przez Emitenta z Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna w Zawierciu 
(dalej „Konsorcjum Stali”), w okresie krótszym niż 12 miesięcy osiągnęła kwotę 6.006.260,33 
(sześć milionów sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych 33/100) złotych, która podlega 
powiększeniu o należny podatek VAT, co powoduje spełnienie kryterium znaczącej umowy, 
albowiem ta łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. 
 
Największą wartość posiada umowa o projekt i roboty budowlane z dnia 10 marca 2016 r.,                
zawarta pomiędzy Emitentem, jako Wykonawcą a Konsorcjum Stali, jako Zamawiającym. 
Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie 
robót budowalnych polegających na budowie hali magazynowej wraz z infrastrukturą 
zlokalizowanej w Lublinie przy ulicy Blacharskiej („Umowa"). Za wykonanie przedmiotu 
Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 3.975.895,00 (trzy 
miliony dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych) złotych 
netto, która podlega powiększeniu o należny podatek VAT. Strony ustaliły, iż wykonanie robót 
budowlanych nastąpi do dnia 30 września 2016 r. 
 
Zgodnie z Umową zostały ustalone następujące kary umowne: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
a) w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za 

które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – 10% wartości wynagrodzenia 
umownego netto, 

b) za każdy dzień zwłoki w stosunku do daty zakończenia robót/usunięcia wad i usterek 
– 0,3 % wartości umownego wynagrodzenia netto, nie więcej niż 10% wartości 
umownego wynagrodzenia netto. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z 
przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający – 10% wartości 
wynagrodzenia umownego netto. 

3. Łączna wartość kar umownych z wszystkich tytułów określonych w Umowie, jakimi 
Zamawiający może obciążyć Wykonawcę nie przekroczy 15% wynagrodzenia netto. 

4. Każda ze Stron zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego 
wysokość zastrzeżonych kar. 

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


