
Komunikat nr 38/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 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 5 sierpnia 2014 r. otrzymał obustronnie 
podpisaną  umową opatrzoną datą 25 lipca 2014 r. zawartą pomiędzy „ IDS – BUD” S.A. w Warszawie, jako 
Generalnym Wykonawcą a Emitentem, jako Podwykonawcą. Przedmiotem Umowy jest kompleksowe 
wykonanie robót konstrukcyjnych dla obiektów nr 1, 2 i 9  w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: 
„Zbiorniki Wodociągowe Górka Narodowa Wschód z przyszłą lokalizacją przy ul. Węgrzeckiej, 31-236 
Kraków- Krowodrza” („Umowa”), dla którego inwestorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji S.A. w Krakowie. 
 
Zgodnie z Umową Emitent za wykonane roboty otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe  w  wysokości 5.350.000,00  
(pięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych plus podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. 
 
Zakończenie prac stanowiących przedmiot Umowy zostało ustalone do 24 grudnia 2014 r. 
 
Zgodnie z Umową zostały ustalone następujące kary umowne: 

1. Podwykonawca zapłaci Generalnemu Wykonawcy kary umowne : 
a) za nieuczestniczenie w naradach na budowie w wysokości 1.000,00 zł,  
b) za niedotrzymanie Terminu Zakończenia Prac w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto 

Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia, 
c) za niedotrzymanie Terminów Pośrednich w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto 

Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia, 
d) za opóźnienia w przystąpieniu do usuwania lub usunięciu wady w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 

brutto Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia, 
e) za naruszenie obowiązków i zasad BHP w wysokości 1.000 zł, 
f) za spowodowanie przerwy w realizacji Prac w wysokości 0,5% Wynagrodzenia brutto 

Podwykonawcy, 
g) za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Podwykonawcy w wysokości 10 % 

Wynagrodzenia brutto Podwykonawcy, 
h) za opóźnienie w dostarczeniu oświadczeń o niezaleganiu z zapłatą w wysokości 2.000 zł za każdy 

dzień opóźnienia z przyczyn zależnych od Podwykonawcy. 
2. W razie odstąpienia przez Podwykonawcę od Umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie 

Generalnego Wykonawcy, Generalny Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % 
Wynagrodzenia brutto Podwykonawcy. 

3. Suma wszystkich kar umownych nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia brutto Podwykonawcy. 
4. Generalny Wykonawca jest uprawniony żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych 

kar umownych. Uiszczenie którejkolwiek z kar umownych nie powoduje utraty roszczenia Generalnego 
Wykonawcy do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego lub przenoszącego ich wartość na 
zasadach ogólnych. 

 
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. 
 


