
Komunikat nr 45/2016 z dnia 12 lipca 2016 r. 

 

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta 

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR- informacje poufne 

 

Zarząd AWBUD  S.A. w Fugasówce („Emitent”) informuje, że  w dniu 11 lipca 2016 r. został 

poinformowany przez INSTAL – LUBLIN Sp. z o.o. w Lublinie - spółkę zależną Emitenta - 

(„Spółka zależna”, „INSTAL- LUBLIN”) o przyjęciu do realizacji w dniu 11 lipca 2016 r. 

zlecenia zawartego pomiędzy Polimex Mostostal S.A. w Warszawie, jako Głównym 

Wykonawcą a INSTAL –LUBLIN, jako Podwykonawcą. Przedmiotem zlecenia jest 

kompleksowe wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji oraz klimatyzacji 

(HVAC) wraz z instalacją automatyki sterowania instalacji HVAC w zakresie obiektów 

nawęglania w ramach realizacji inwestycji „Budowa Nowego Bloku Energetycznego nr 11                    

dla ENEA Wytwarzanie Spółka z o.o./ Kozienice („Zlecenie”). Zlecenie wraz Ofertą oraz 

protokołem negocjacji z ustalenia warunków umowy z załącznikami stanowią umowę 

(„Umowa”). 

 

Za wykonanie przedmiotu Umowy Podwykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w 

kwocie 6.698.026,46 (sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia 

sześć złotych 46/100) złotych netto, które zostanie powiększone  o podatek VAT zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Termin zakończenia realizacji nastąpi do dnia 31 grudnia 2016 r. 

 

Zgodnie z Umową zostały ustalone następujące kary umowne: 

 

1. Kary za przekroczenie poszczególnych terminów podlegają sumowaniu. Łączna 

wysokość kar umownych za opóźnienie Podwykonawcy maksymalnie wynosi 10% 

wartości brutto Wynagrodzenia Podwykonawcy określonego w Umowie.  

2. Kary za niedotrzymanie parametrów gwarantowanych Grupy A podlegają sumowaniu 

i nie mogą przekroczyć 10% wartości brutto umowy, niezależnie od możliwości żądania 

przez Głównego Wykonawcę wymiany urządzenia na nowe i/lub prawa do odstąpienia 

od umowy. Limit jest niezależny od limitu dotyczącego kar umownych za 

niedotrzymanie terminów umownych o których mowa w pkt. 6 niniejszego Protokołu 

Negocjacji.  

3. Maksymalna odpowiedzialność jednej Strony wobec drugiej z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy lub odpowiedzialności deliktowej nie będzie łącznie 

większa niż 100% Ceny Umowy brutto. Powyższy limit nie ma zastosowania do 

odpowiedzialności Podwykonawcy w oparciu o art. 435 i art. 436 Kodeksu cywilnego. 

4. Główny Wykonawca ma prawo dochodzić odszkodowania, w tym odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych, w wysokości przewyższającej wysokość kary 

umownej.  

 

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

umów. 

 

Zawarcie przedmiotowej umowy zostało uznane za informację poufną ze względu na wartość 

kontraktu 

 

 


