
Komunikat nr 66/2013 z dnia 13 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 dzisiejszym (13 września  
2013 r.) został poinformowany przez INSTAL – LUBLIN Sp. z o.o. w Lublinie - spółkę zależną 
Emitenta  -  („INSTAL-  LUBLIN”),  iż INSTAL  –  LUBLIN  w  dniu  13  września  2013  r.  otrzymał 
obustronnie podpisaną umowę pomiędzy KARMAR S.A. w Warszawie, jako Zamawiającym a 
INSTAL –LUBLIN, jako Wykonawcą. Przedmiotem Umowy jest kompleksowe i kompletne 
wykonanie instalacji sanitarnych w tym HVAC (dostawa, montaż, próby, rozruch, uruchomienie i 
regulacja) wraz z opracowaniem dokumentacji powykonawczej związanych z realizacją inwestycji 
„Budynek apartamentowo - usługowy „KAROLKOWA ZADANIE 4" z garażami podziemnymi i 
infrastrukturą techniczną przy ul. Karolkowej w Warszawie („Umowa”). 

 
Za wykonane roboty Wykonawca otrzyma wynagrodzenie gwarantowane maksymalne w wysokości 
13.900.000,00  (trzynaście milionów dziewięćset tysięcy złotych 00/100) złotych obliczone w oparciu 
o Zestawienie Cen Jednostkowych stanowiącym załącznik do Umowy oraz obmiary wykonanych 
robót. Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu 
wystawienia faktury. 
 
Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 3 lutego 2014 r. Zamawiający zastrzegł sobie 
możliwość wydłużenia terminu realizacji prac. 
 
Zgodnie z Umową zostały ustalone następujące kary umowne: 
1. Wykonawca jest obowiązany zapłacić Zmawiającemu karę umowną za: 

a) opóźnienia z przyczyn dotyczących Wykonawcy w dotrzymaniu wszelkich terminów 
umownych - w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

b) opóźnienia z przyczyn dotyczących Wykonawcy w usuwaniu wad w robotach - w wysokości 
0,5% Wynagrodzenia netto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

c) odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy -w 
wysokości 15% Wynagrodzenia brutto; 

d) zatrudnienie podwykonawcy niezgodnie z Umową - w wysokości 5% Wynagrodzenia brutto; 
e) spowodowanie przerwy lub utrudnień w realizacji innych prac dot. inwestycji, Wykonawca 

zapłaci karę umowną w wysokości 1% Wynagrodzenia brutto za każdy dzień przerwy lub 
utrudnień. 

2. Maksymalna suma wszystkich kar nie może przekroczyć 15% wynagrodzenia netto. 
3. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania za poniesione straty i utracone 
korzyści do pełnej ich wysokości, przewyższającej wysokość kar umownych. 
4. Odpowiedzialność Zamawiającego względem Wykonawcy jest ograniczona do wysokości 
naliczonej zgodnie z Umową przez Wykonawcę kary umownej, a w braku takiej kary do wysokości 
4% wynagrodzenia. 
 
Umowa wejdzie w życie z dniem jej akceptacji przez inwestora. 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. 


