
Komunikat nr 58/2016 z dnia 2 września 2016 r. 

 

Zawarcie znaczącej umowy  

 

Podstawa prawna: 17 ust. 1 MAR- informacje poufne 

 

Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce, informuje, że w dniu 2 września 2016 r. pomiędzy AMICA S.A. 

we Wronkach, jako Zamawiającym a AWBUD S.A. w Fugasówce („Emitent”), jako Wykonawcą 

została zawarta umowa o roboty budowlane. Przedmiotem umowy jest realizacja 

zadania inwestycyjnego pn. „Budowa płyty fundamentowej, obudowy Magazynu Wysokiego 

Składowania oraz budowa  łącznika (dwukondygnacyjnego) na terenie zakładu Amica S.A. we 

Wronkach” („Umowa”).  

 

Emitent informował o zawarciu z Zamawiającym listu intencyjnego oraz o negocjacjach dotyczących 

zawarcia Umowy w raporcie bieżącym numer 57/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r. 

 

Za wykonanie przedmiotu Umowy Emitent otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 

12.800.000,00 (dwanaście milionów osiemset tysięcy złotych) złotych netto + podatek VAT. Termin 

odbioru końcowego został ustalony na dzień 7 maja 2017 r.   

 

Umowa przewiduje następujące kary umowne:  

a)  maksymalna suma kar za zwłokę wynosi 10% wartości Umowy, 

b) w przypadku rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną                                     

w wysokości 10% wartości niniejszej Umowy,  

c) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego, Wykonawca ma prawo dochodzić od Zamawiającego kary umownej                                

w wysokości 10% wartości Umowy, 

d) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego, Wykonawca ma prawo dochodzić od Zamawiającego kary umownej                               

w wysokości 10% wartości Umowy, 

Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar  umownych, z 

zastrzeżeniem, iż w przypadkach wskazanych w lit c) i lit d) wyżej zastrzeżona tam kara umowna 

wyczerpuje wszelkie roszczenia odszkodowawcze Wykonawcy związane z dokonanym odstąpieniem 

od Umowy.  

 

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

 

Zawarcie przedmiotowej Umowy zostało uznane za informację poufną ze względu na wysokość 

wynagrodzenia należnego Emitentowi zgodnie z Umową. 

 

 


