
Komunikat nr 48/2014 z dnia 23 września 2013 r. 
 
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta 
 
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 22 września  
2014 r. został poinformowany przez INSTAL – LUBLIN Sp. z o.o. w Lublinie - spółkę zależną 
Emitenta  -  („INSTAL-  LUBLIN”),  iż INSTAL  –  LUBLIN  w  dniu  22  września  2013  r.  otrzymał 
obustronnie podpisany aneks nr 5 opatrzony datą  5 września 2014 r. („Aneks”) do umowy zawartej w 
dniu  31 marca 2014 r. pomiędzy SNC –Lavalin Polska  Sp. z o.o. w Warszawie jako Zamawiającym a 
a INSTAL –LUBLIN, jako Wykonawcą („Umowa”).  
 
Przedmiotem Umowy jest wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, 
instalacji klimatyzacji, instalacji ogrzewania, systemu AKPiA instalacji wentylacji, klimatyzacji i 
ogrzewania w budynku rozdzielni elektrycznych z nastawnia blokową dla Orlen Włoclawek Projekt. 
Na mocy Aneksu Strony Umowy istotnie rozszerzyły zakres przedmiotu Umowy w zakresie 
kompleksowego wykonania robót w Budynku Głównym w Elektrowni Gazowo –Parowej we 
Włocławku w zakresie instalacji HVAC 
 
W związku z rozszerzeniem zakresu przedmiotu Umowy zostało także podwyższone dotychczasowe 
wynagrodzenie umowne (określone w Umowie oraz kolejnych czterech wcześniejszych aneksach do 
Umowy) z kwoty 3.313.130,95 (trzy miliony trzysta trzynaście tysięcy sto trzydzieści złotych 95/100) 
złotych + podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów do kwoty 
9.183.130,95 (dziewięć milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści złotych 95/100) złotych 
+ podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.  
 
Zakończenie wykonania przedmiotu Umowy nastąpić powinno do dnia 31 marca 2015 r.  
 
Zgodnie z Umową zostały ustalone następujące kary umowne: 
1. W każdym przypadku za opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

a) 0,5% Ceny Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia zakończenia realizacji 
następujących Etapów Realizacji zwanych również Kamieniami Milowymi, w stosunku do 
terminów przewidzianych Harmonogramem Kamieni Milowych, 
b) 1% Ceny Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy podpisania Protokołu Przekazania Przedmiotu Umowy do Eksploatacji, 
c) 0,2 % ceny Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w zakończeniu usuwania wad w 
Okresie Gwarancji i Przedłużonym Okresie Gwarancji w stosunku do terminu wyznaczonego 
przez Zamawiającego. 

2. Za niedotrzymanie parametrów technicznych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,02% wartości Umowy za 
przekroczenie wartości minimalnych i maksymalnych temperatur parametrów technicznych o 10 % w 
stosunku do parametrów określonych w Umowie.  
3. Łączna wysokość kar umownych  nie może przekroczyć kwoty 15 % Ceny Umowy. 
4. W przypadku gdy wysokość szkody Zamawiającego przekroczy wartość kar umownych należnych 
na podstawie niniejszego artykułu, Zamawiający uprawniony będzie do dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego do wartości poniesionej szkody 
 
Emitent uznaje Umowę za znaczącą, gdyż wartość Umowy po podpisaniu Aneksu, przekracza 10 % 
kapitałów własnych Emitenta. 
 


