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Zabrzu. 

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

Treść raportu: 

Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce („Emitent”) informuje, iż w dniu 27 lipca 2017 r. pomiędzy 

Zabrzańskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zabrzu jako 

Zamawiającym a Emitentem jako Wykonawcą, została podpisana umowa, której przedmiotem 

jest wykonanie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków Mikulczyce w 

Zabrzu” Część I – Roboty budowlane  („Umowa”). 

Umowa składa się z: Aktu Umowy, Warunków Ogólnych które stanowią „Warunki kontraktowe 

dla robót inżynieryjno – budowlanych projektowanych przez Zamawiającego”, czwarte 

wydanie angielsko – polskie niezmienione 2008, (tłumaczenie 1 wydania w języku angielskim), 

przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów 

(FIDIC), oraz Warunków Szczególnych, które zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe 

klauzule do  Warunków Ogólnych.  

Za wykonanie przedmiotu Umowy Emitent otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 

17.064.687,05 złotych (siedemnaście milionów sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt 

siedem złotych i 05/100) plus podatek VAT, co łącznie stanowi kwotę 20.989.565,07 złotych 

(słownie: dwadzieścia milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt 

pięć złotych i 07/100). 

Wykonanie przedmiotu Umowy powinno nastąpić w okresie 24 miesięcy od daty podpisania 

Aktu Umowy. 

Zgodnie z Umową zastrzeżone zostały kary umowne w następujących przypadkach: 

1) nie doprowadzenia na wezwanie Zamawiającego do zmiany umowy o podwykonawstwo, 

jeżeli wskazany w tej umowie termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy dostaw lub 

usług przez jego kontrahenta będzie dłuższy niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy lub 



 

Podwykonawcy robót budowlanych faktury lub rachunku Podwykonawcy dostaw lub 

usług - w wysokości 20% wartości netto tej umowy; 

2) nieprzedłożenia przez Wykonawcę do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy 

o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany – w wysokości 10% wartości Zatwierdzonej 

Kwoty Kontraktowej; 

3) nieprzedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej 

podpisania – w wysokości 10% wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z 

Umową; 

4) w przypadku braku zmiany przez Wykonawcę umowy z zatwierdzonym Podwykonawcą w 

zakresie terminu zapłaty – w wysokości 20% wartości Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej; 

5) nie przedstawienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę informacji lub dokumentów w 

terminach określonych Umową - w wysokości 5.000,00 złotych, maksymalnie 10% wartości 

Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej; 

6) wykazania przez Zamawiającego bądź Państwową Inspekcję Pracy albo inny uprawniony 

podmiot, na podstawie stosownych dowodów, że Wykonawca nie dopełnił obowiązku 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez 

Zamawiającego rodzaje czynności w zakresie realizacji Umowy - w wysokości 0,05% 

wartości Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, maksymalnie 10% wartości Zatwierdzonej 

Kwoty Kontraktowej; 

7) za zwłokę w realizacji przedmiotu Umowy – w wysokości 0,2% % wartości Zatwierdzonej 

Kwoty Kontraktowej, maksymalnie 25% wartości Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej; 

8) nieterminowego przystąpienia do usuwania wad/wymiany rzeczy na wolną od wad  -  w 

wysokości 0,1% wartości Ceny Kontraktowej za każdy dzień zwłoki; 

9) nie dokonania naprawy wady lub uszkodzenia w wyznaczonym Umową terminie – w 

wysokości 0,1% wartości Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień zwłoki; 

10) nieprzystąpienia w terminie 24 godzin do naprawy lub wymiany Urządzenia Kluczowego 

lub przekroczenia Gwarantowanego maksymalnego łącznego czasu postoju Urządzeń 

Kluczowych w następujących wysokościach: 

a) za każdą kolejną rozpoczętą godzinę zwłoki w przystąpieniu do naprawy lub wymiany 

Urządzenia Kluczowego, ponad termin 24-godzinny, liczony od otrzymania 

powiadomienia o wystąpieniu nieplanowanego Postoju Urządzenia Kluczowego – w 

wysokości 0,01% wartości Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej; 



 

b) za każdą kolejną rozpoczętą godzinę postoju Urządzenia Kluczowego ponad 

Gwarantowany maksymalny łączny czas postoju Urządzeń Kluczowych – w wysokości 

0,02%  wartości Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. 

11) rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy – w 

wysokości 10% wartości Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. 

 

Umowa zastrzega uprawnienie Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

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. 

 


