
Komunikat nr 40/2016 z dnia 24 czerwca 2016 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 informuje, iż w dniu 23 czerwca 2016 r. otrzymał 

obustronnie podpisaną umowę z dnia 22 czerwca 2016 r. zawartą pomiędzy TYMBARK-MWS 

Sp. z o.o. Sp. k. w Tymbarku („Inwestor”) a AWBUD S.A. w Fugasówce („Emitent”, 

„Generalny Wykonawca”), której przedmiotem jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. 

„Budowa Centrum innowacji, badań i rozwoju marek Tymbark i Kubuś w Olsztynku, 

obejmującego halę produkcyjną wraz z magazynami surowców oraz zapleczem technicznym" 

(„Umowa”).  

 

Za wykonanie przedmiotu Umowy Emitent otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 

24.850.000  (dwadzieścia cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) złotych 

netto, które zostanie powiększone o podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

Zgodnie z Umową zakończenie realizacji zadania inwestycyjnego powinno nastąpić w terminie 

do dnia 17 lutego 2017 r.  

 

Zgodnie z Umową ustalono następujące kary umowne: 

Generalny Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną: 

1) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu umowy w stosunku do terminu wskazanego w Umowie  

w wysokości 0,05% wartości netto wynagrodzenia umownego ryczałtowego za każdy dzień 

zwłoki; 

2) za zwłokę w usunięciu wad lub braków stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie 

gwarancji jakości, w wysokości 0,05% wartości netto wynagrodzenia umownego 

ryczałtowego za każdy dzień zwłoki  

3) za zwłokę w wykonaniu etapów robót, określonych w harmonogramie stanowiącym 

załącznik do Umowy jako Kamień Milowy, w wysokości 0,05% netto wartości netto 

wynagrodzenia za roboty objęte danym Kamieniem Milowym za każdy dzień zwłoki, przy 

czym jeżeli mimo zwłoki w wykonaniu któregokolwiek z Kamieni Milowych Generalny 

Wykonawca dotrzyma terminu końcowego kary naliczone za te Kamienie Milowe zostają 

anulowane; 

4) w razie odstąpienia przez Inwestora od niniejszej Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Generalnego Wykonawcy w wysokości 5% netto wynagrodzenia umownego ryczałtowego 

netto. 

Inwestor zapłaci Generalnemu Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% netto 

przewidzianego Umową wynagrodzenia ryczałtowego, w razie odstąpienia przez Generalnego 

Wykonawcę od Umowy z winy Inwestora. 

Łączna wysokość kar, wynikających z Umowy nie przekroczy swoją wartością 10% 

wynagrodzenia netto. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego przewyższającego wysokość kar na zasadach ogólnych. 

 

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

umów. 

 

Umowa jest umową znaczącą, gdyż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. 
 

 


