
Komunikat nr  26/2015 z dnia 22 lipca 2015 r. 
 
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta 
 
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 21 lipca 2015 r. został 
poinformowany przez INSTAL – LUBLIN Sp. z o.o. w Lublinie - spółkę zależną Emitenta - 
(„Spółka zależna”, „INSTAL- LUBLIN”), że w dniu 21 lipca 2015 r. INSTAL –LUBLIN, 
jako sprzedający podpisał zamówienie podpisane i złożone przez ALSTOM Power Sp. z o.o. 
w Warszawie, jako kupującego, którego przedmiotem jest zaprojektowanie, zakup, 
wyprodukowanie i dostawa kompletnych systemów Ogrzewania, Wentylacji i Klimatyzacji 
(HVAC) wraz ze sterowaniem dla Maszynowni Bloków nr 5 i 6 w Elektrowni Opole 
(„Zamówienie”). Zamówienie wraz z Warunkami Ogólnymi Zakupu Produktów z 
opcjonalnymi usługami na Placu Budowy („WO”) oraz dalszymi załącznikami 
wymienionymi w Zamówieniu stanowią umowę pomiędzy ALSTOM Power Sp. z o.o. w 
Warszawie, jako kupującym a INSTAL – LUBLIN, jako sprzedającym. 

 
Za wykonanie przedmiotu Umowy INSTAL – LUBLIN otrzyma wynagrodzenie w kwocie 
8.974.332,81 (osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści 
dwa złote 81/100) złotych netto, która podlega powiększeniu o podatek VAT, określonego w 
Umowie jako cena umowna. 
 
Zakończenie wykonania przedmiotu Umowy powinno nastąpi w terminie do 15 maja 2016 r. 
 
Zgodnie z Umową zostały ustalone następujące kary umowne: 
1) W przypadku opóźnienia w dostawie produktu na miejsce przeznaczenia, sprzedający 

zapłaci karę umowną w wysokości 1,5% ceny umownej za każdy tydzień opóźnienia 
i/lub proporcjonalnie za każdą część rozpoczętego tygodnia. 

2) W  przypadku opóźnienia w dostawie dokumentacji, która jest przedmiotem kar 
umownych sprzedający zapłaci karę umowną w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc) za 
każdy dzień opóźnienia.  

3) maksymalny wymiar kar umownych w przypadku opóźnienia w dostawie Produktu 
został ustalony na poziomie 10% ceny umownej;  

4) maksymalny wymiar kar umownych w przypadku opóźnienia w dostawie dokumentacji  
został ustalony na poziomie 10% ceny umownej; 

5) Maksymalny łączny wymiar kar umownych naliczonych w związku z niewłaściwą 
realizacją Umowy został ustalony na poziomie 10% ceny umownej;  

Zgodnie z Umową, jeśli kara umowna nie pokryje szkody poniesionej przez Kupującego, 
Kupujący będzie miał prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przewyższającego kwotę kar umownych. 

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie dla tego 
typu umów. 
 
Umowa została uznana za znaczącą, gdyż ma wartość przekraczającą 10 % kapitałów 
własnych Emitenta. 



 

 
 
 


