
Komunikat nr  45/2015 z dnia 19 listopada 2015 r.  
 
Ugoda kończąca spór z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z.o.o. w Bełchatowie 
 
Podstawa prawna: art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie- informacje bieżące i okresowe 
 
 
Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 51/2014                      
z dnia 29 września 2014 r., raportu bieżącego nr 11/2015 z dnia 23 maja 2015 r. oraz raportu 
bieżącego nr 19/2015 z dnia 17 czerwca 2015 r., zawiadamia, iż w dniu 19 listopada 2015 r. otrzymał 
obustronnie podpisaną ugodę opatrzoną datą 18 listopada 2015 r. zawartą pomiędzy Zakładem 
Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN." Sp. z o.o. w Bełchatowie („Zamawiający”) a Emitentem, 
dotycząca rozliczenia umowy na usługi projektow i roboty budowlane realizowane w trybie 
„zaprojektuj i wybuduj” zawartej w dniu 29 września 2014 r.  („Umowa”). Ugoda została zawarta w 
wyniku kilkumiesięcznych negocjacji prowadzonych pomiędzy Emitentem a Zamawiającym i zgodnie 
z jej treścią: 

1) Zamawiający zobowiązał się do zapłaty pozostałej kwoty wynagrodzenia w wysokości 
4.451.637,44 złote za odebrane prace, materiały i urządzenia wykonane i dostarczone w 
trakcie obowiązywania Umowy wynikające z protokołu z inwentaryzacji z dnia 15 czerwca 
2015 r., protokołu odbioru robót budowlanych z dnia 12 listopada 2015 r. i opinią opracowaną 
przez rzeczoznawców; zapłata wynagrodzenia nastąpi do podwykonawców Emitenta i do 
Emitenta zgodnie z uzgodnionymi w ugodzie zasadami postępowania; 

2) Strony zrzekły się dalszych wzajemnych roszczeń związanych z zawarciem i wykonaniem 
oraz złożeniem przez każdą ze stron oświadczeń o odstąpieniu od Umowy, w tym kar 
umownych, którymi strony obciążyły się w związku ze złożeniem oświadczeń o odstąpieniu 
od Umowy i roszczeń odszkodowawczych; 

3) Emitent utrzymał gwarancję i rękojmię w zakresie wykonanych prac projektowych i robót 
budowlanych wykonanych na podstawie Umowy. 

Zarząd Emitenta uznał zawarcie ugody z Zamawiającym za najkorzystniejsze rozwiązanie pod 
względem biznesowym, finansowym i prawny. Ugoda eliminuje ryzyka i koszty związane z dalszym 
prowadzeniem sporu z Zamawiającym. 
Emitent wskazuje, iż ugoda dotyczy Umowy, której wartość w dniu jej zawarcia przekraczała 10% 
kapitałów własnych. 
  
 
 


