
 

 

Raport numer 49/2017 z dnia 11 lipca 2017 r. 
 

Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy w ramach realizacji budowy nowego 
bloku energetycznego w Elektrowni Turów 

 

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

Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce („Emitent”) informuje, że w dniu 11 lipca 2017 r. został 
poinformowany przez Zarząd INSTAL – LUBLIN Sp. z o.o. w Lublinie - spółka zależna Emitenta - 

(„Spółka zależna”, „INSTAL- LUBLIN”) o podpisaniu w dniu 10 lipca 2017 r. zamówienia nr 70020-
2557 pomiędzy Budimex S.A., Técnicas Reunidas S.A.-Turów spółka cywilna, jako Zamawiającego  

a INSTAL-LUBLIN jako Wykonawcę („Umowa”). 

 
Przedmiotem Umowy jest dostawa i montaż instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) 

HVAC SUPPLY & ERECTION w ramach realizacji budowy nowego bloku energetycznego w Elektrowni 
Turów.  

 

Za wykonanie przedmiotu Umowy Spółka zależna otrzyma wynagrodzenie w kwocie 18.700 000,00 
złotych (osiemnaście milionów siedemset tysięcy złotych i 00/100), które podlega powiększaniu o 

podatek VAT. Kwota wynagrodzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest wartością 
szacunkową. Ostateczna kwota wynagrodzenia należna Spółce zależnej za wykonanie przedmiotu 

Umowy zostanie określona przy uwzględnieniu cen ryczałtowych i ryczałtowych cen jednostkowych, 
określonych w załącznikach do Umowy oraz zakresu robót wykonanego zgodnie z dokumentacja 

projektową. 

 
Wykonanie przedmiotu Umowy powinno nastąpić w okresie październik 2017 r. – maj 2018 r. 

 
Zgodnie z Umową zastrzeżone zostały kary umowne w wysokości: 

1) 0,15% wartości wynagrodzenia określonego w Umowie za każdy dzień zwłoki w dotrzymaniu 

częściowych Terminów Realizacji; 
2) 1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w Umowie za każdy pełny tydzień zwłoki w 

dotrzymaniu terminu Odbioru Wstępnego w końcowym Terminie Realizacji; 
3) 15% wartości wynagrodzenia brutto określonego w Umowie z tytułu odstąpienia od Umowy przez 

Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a także w przypadku odstąpienia od 

Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. 
 

Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w pkt. 1) i pkt. 2) powyżej, naliczonych na 
podstawie Umowy nie może przekraczać 10% wynagrodzenia umownego netto należnego Spółce 

zależnej na podstawie Umowy. 
 

Umowa zastrzega uprawnienie Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych. 
 

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 Spółce zależnej zgodnie z Umową. 
 

 


