
Komunikat nr 29/2015 z dnia  07 sierpnia 2015 r.. 
 
Zawarcie 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 6 sierpnia 2015 r. 
otrzymał obustronnie podpisaną umowę nr 211/221/2015, datowaną na 30 lipca  
2015 r., zawartą pomiędzy Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Przemysłowego S.A. w Gliwicach, jako Wykonawcą („GBPB S.A.”, „Wykonawca”)  
a Emitentem, jako Podwykonawcą, której przedmiotem jest wykonanie przez Emitenta 
prac  żelbetowych  dotyczących  Bloku  nr  6  w  ramach  inwestycji  pn.:  „Budowa  bloków   
nr 5 i 6 w Elektrowni Opole”(„Umowa”). 
 
Za należyte wykonanie przedmiotu Umowy Emitent otrzyma wynagrodzenie ustalone  
w  oparciu  o  ceny  jednostkowe  określone  w  załączniku  do  Umowy  i  obmiary  
wykonanych robót. Szacunkowa wartość wynagrodzenia została wskazana w Umowie 
na kwotę 15.868.237,92 zł (piętnaście milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy 
dwieście trzydzieści siedem złotych 92/100), w tym podatek VAT w wysokości 23%.  
 
Termin zakończenia robót ustalono w Umowie na dzień 31 grudnia 2015 r. 
 
Umowa zastrzega następujące kary umowne: 
 
1) Emitent zapłaci GPBP S.A. następujące kary umowne zastrzeżone w Umowie: 

a) w przypadku zwłoki w zakończeniu któregokolwiek z etapów prac 
(zdefiniowanych w harmonogramie robót stanowiącym załącznik do Umowy) 
za wyjątkiem etapu oznaczonego w harmonogramie robót jako termin 
zakończenia robót - karę umowną w wysokości 0,03% szacunkowej wartości  
wynagrodzenia; 

b) w przypadku zwłoki w dotrzymaniu terminu zakończenia przedmiot Umowy  
- karę umową w wysokości 0,3% szacunkowej wartości wynagrodzenia; 

c) w przypadku zwłoki w rozpoczęciu robót na terenie budowy - karę umowną  
w wysokości 0,03% szacunkowej wartości wynagrodzenia; 

d) w przypadku zwłoki w dotrzymaniu terminu przystąpienia do usuwania wad i 
usterek lub terminu usunięcia wad i usterek w okresie odpowiedzialności za 
wady - karę umowną w wysokości 0,03% szacunkowej wartości 
wynagrodzenia; 

e) w przypadku nie przedstawienia w terminie harmonogramu roboczego prac  
- karę umowną w wysokości 1.000,00 zł; 

f) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty przez Emitenta 
wynagrodzenia należnego dalszemu podwykonawcy – karę umową  
w wysokości 10% szacunkowej wartości wynagrodzenia; 

g) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o dalsze 
podwykonawstwo lub projektu każdej jej zmiany, której przedmiotem są 
roboty budowlane – karę umowną w wysokości 5% szacunkowej wartości 
wynagrodzenia; 

h) w przypadku nieprzełożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
zawartej umowy o dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi - karę umowną w wysokości 5% 
szacunkowej wartości wynagrodzenia; 



i) w przypadku powierzenia przez Emitenta wykonania prac objętych Umową 
dalszemu podwykonawcy  z naruszeniem Umowy – karę umowną w wysokości 
1.000.000 zł za każdy przypadek naruszenia; 

j) za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność na naradzie koordynacyjnej – karę 
umowną w wysokości 1.000,00 zł; 

k) za każde naruszenie obowiązku przedstawienia dokumentów 
poświadczających zgodne z prawem zagospodarowanie odpadów – karę 
umowną w wysokości 5.000,00 zł; 

l) w przypadku każdego udowodnionego naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa 
– karę umowną w wysokości 50.000,00 zł; 

2) w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy lub jej części przez jedną ze 
stron z przyczyn leżących po stronie drugiej, strona, z przyczyn, której nastąpiło 
rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy lub jej części, zapłaci drugiej stronie karę 
umowną w kwocie stanowiącej 10% szacunkowej wartości wynagrodzenia. 

 
Maksymalna wysokość kar umownych z tytułu niedotrzymania terminów nie przekroczy 
20% szacunkowej wartości wynagrodzenia. Wykonawca jest uprawniony do 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody na 
zasadach ogólnych również w przypadku gdy kara umowna nie pokrywa szkody, 
niezależnie od prawa Wykonawcy żądania zapłaty kary umownej, czy zapłaty dla 
Wykonawcy jakiejkolwiek kwoty z tytułu kary umownej. 
 
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie dla 
tego typu umów. 
 
Emitent uznaje Umowę za znaczącą, gdyż wartość Umowy przekracza 10 % kapitałów 
własnych Emitenta. 


