
Komunikat nr  55/2013 z dnia 12 lipca 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 dzisiejszym został 
poinformowany przez INSTAL – LUBLIN Sp. z o.o. w Lublinie - spółkę zależną Emitenta - 
(„Spółka zależna”, „INSTAL- LUBLIN”), iż INSTAL – LUBLIN w dniu 12 lipca 2013 r. 
otrzymał obustronnie podpisaną umowę pomiędzy Pasta Food Company Sp. z o.o. w 
Warszawie, jako Zamawiającym a INSTAL –LUBLIN, jako Wykonawcą („Umowa”). 
Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez INSTAL – LUBLIN robót – pakiet instalacji 
sanitarnych w ramach budowy zakładu Pasta Food Company wraz z infrastrukturą w SSE w 
Opolu. 
 
Zatwierdzona Cena Kontraktowa (wynagrodzenie umowne) wynosi 8.100.000,00 (osiem 
milionów sto tysięcy) złotych, która podlega powiększeniu o podatek VAT. 
 
Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 20 grudnia 2013  r. 
 
Zgodnie z Umową zostały ustalone następujące kary umowne: 

1. Za niedotrzymanie czasu na ukończenie całości robót objętych przedmiotem Kontaktu 
– 0,2% zatwierdzonej Ceny Kontraktowej za każdy dzień opóźnienia, 

2. Za niedotrzymanie którejkolwiek z Dat Kluczowych – 0,1% zatwierdzonej Ceny 
Kontraktowej za każdy dzień opóźnienia, 

3. Za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze lub w okresie 
zgłaszania wad – 0,05% zatwierdzonej Ceny Kontraktowej za każdy dzień opóźnienia 
liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, o ile jednak opóźnienie 
w usunięciu wad w terminie dodatkowo wyznaczonym przekroczy 5 dni, kara 
umowna naliczana stosowanie do postanowień zdania poprzedniego ulega 
podwyższeniu  o 50%, licząc od dnia upływu terminu dodatkowego, 

Kary umowne określone powyżej nie będą naliczane, jeśli opóźnienie lub nie wykonanie 
innych zobowiązań jest skutkiem okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy oraz 
osób, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 
4. Za opóźnienie dla robót i osiągnięcia Dat Kluczowych – 0,2% Ceny Kontraktowej za 

dzień kalendarzowy. 
 

Maksymalna kwota kar umownych za opóźnienie – 10 % Ceny Kontraktowej. W przypadku, 
gdy kary umowne określone w Umowie nie pokryją szkody, Zamawiający ma prawo 
domagać się odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych wynikających z kodeksu 
cywilnego. 
 
Umowa składa się z 3 części: Aktu Umowy, Warunków Ogólnych, które stanowią warunki 
kontraktowe dla budowy dla robót inżynieryjno – budowlanych projektowanych przez 
Zamawiającego, pierwsze wydanie w 1999, przygotowane i opublikowane przez 
Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (FIDIC) ( pierwsze wydanie angielsko 
–polskie niezmienione 2008 opublikowane przez SIDIR) oraz Warunków Szczególnych, 
które zmieniają i/lub uzupełniają postanowienia Warunków 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. 
 
 
 
 


