
Komunikat nr 55/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 r. 

 

Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta kolejnej umowy dotyczącej projektu Elektrowni 

Opole 

 

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

 

Zarząd AWBUD  S.A. w Fugasówce („Emitent”) informuje, że  w dniu 4 sierpnia 2016  r. 

powziął informację, iż INSTAL – LUBLIN Sp. z o.o. w Lublinie - spółka zależna Emitenta - 

(„Spółka zależna”, „INSTAL- LUBLIN”), jako podwykonawca przyjęła do realizacji w dniu  

4 sierpnia 2016 r. zlecenie nr PPO/PW/BZ/OP.00140/1000423266/2016/140305 złożone przez  

Polimex Opole Sp. z o.o. Sp. K. w Warszawie, jako Główny Wykonawca. Zlecenie wraz z 

propozycją cenową oraz protokołem negocjacji z ustalenia Warunków Umowy z załącznikami 

stanowią integralną część umowy („Umowa”).  

 

Przedmiotem Umowy jest kompleksowe i kompletne wykonanie robót budowlanych i 

montażowych w zakresie instalacji HVAC w maszynowni 5UMA i 6UMA w ramach realizacji 

projektu „Budowa Bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole”. Za wykonanie przedmiotu Umowy 

Podwykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 3.285.000,00 (trzy miliony 

dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) złotych netto, które zostanie powiększone o 

podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zakończenia realizacji prac nastąpi do 

dnia 30 czerwca 2017 r. 

 

W Umowie zastrzeżono, iż: 

1) kary naliczane za przekroczenie poszczególnych terminów podlegają sumowaniu,                       

a łączna wysokość kar umownych za opóźnienia Podwykonawcy może wynieść 

maksymalnie 15% wartości brutto wynagrodzenia Podwykonawcy, 

2) w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy lub jej części przez jedną ze Stron 

z przyczyn leżących po Stronie drugiej, Strona, z przyczyn której nastąpiło rozwiązanie 

lub odstąpienie od Umowy lub jej części zapłaci drugiej Stronie karę umowną w kwocie 

stanowiącej 10% Ceny Umowy. 

Główny Wykonawca jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych   

oraz do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższa wysokość 

odpowiedniej kary umownej, a także limit tych kar określony w Umowie.  

 

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

umów. 

 

Zawarcie Umowy zostało uznane za informacje poufną z uwagi na jednostkową wartość 

Umowy oraz wobec tego, iż Umowa jest kolejną realizowaną przez INSTAL –LUBLIN dla 

Głównego Wykonawcy w ramach projektu „Budowa Bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole”.                      

O zawarciu pierwszej umowy Emitent informował raportem bieżącym nr 48/2015 z dnia                           

9 grudnia 2015 r. 

  

 

 

 


