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Raport bieżący nr 71/2017 

Skrócona nazwa emitenta: AWBUD S.A. 

Zawarcie przez Emitenta umów związanych z realizacją budowy Hali Namiarowni Wsadu oraz 

nowej Hali Wanien dla Zakładów Górniczo-Hutniczych Bolesław S.A. w Bukownie. 

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

Treść raportu: 

Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 54/2017 z 

dnia 18 lipca 2017 r., informuje, że w dniu 18 września 2017 r. pomiędzy Zakładami Górniczo-

Hutniczymi Bolesław S.A. w Bukownie („ZGH „Bolesław” S.A.”) jako Zamawiającym a Emitentem 

jako Wykonawcą, zostały zwarte dwie umowy związane z realizacją budowy Hali Namiarowni 

Wsadu oraz nowej Hali Wanien w Bukownie. 

Przedmiotem pierwszej umowy jest wykonanie przez Emitenta prac związanych z realizacją 

zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Hali Namiarowni Wsadu w ZGH „Bolesław” S.A. - Etap I 

(Segment A+B)” („Umowa nr 1”). Za wykonanie przedmiotu Umowy nr 1 Emitent otrzyma 

wynagrodzenie w kwocie 22.573.727,00 złotych (dwadzieścia dwa miliony pięćset 

siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia siedem złotych i 00/100), które podlega 

powiększaniu o podatek VAT. Wykonanie przedmiotu Umowy nr 1 powinno nastąpić do dnia 

16.08.2018 r. 

Umowa nr 1 zastrzega następujące kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy nr 1 - w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

umownego netto za każdy dzień zwłoki; 

2) za zwłokę w terminie zakończenia budowy hali – w wysokości 0,3% wynagrodzenia 

umownego netto za każdy dzień zwłoki; 



 

3) za zwłokę w terminie zakończenia prac obejmujących wykonanie uruchomienia, 

rozruchu maszyn i urządzeń/danego wyposażenia i hali namiarowni – w wysokości 0,3% 

wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki; 

4) za zwłokę  w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji lub 

rękojmi - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki 

liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad (w razie opóźnienia w usunięciu wad 

w terminie dodatkowym kara ulegnie podwyższeniu o 50% licząc od dnia upływu 

terminu dodatkowego); 

5) za odstąpienie od Umowy nr 1 przez jedną ze Stron wskutek okoliczności, za które 

odpowiada druga Strona - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto; 

6) za naruszenie zobowiązania do zachowania poufności – w wysokości 100.000,00 

złotych za każdy przypadek naruszenia. 

Łączna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie Umowy nr 1 nie może przekraczać 

50% całkowitego wynagrodzenia netto należnego Emitentowi na podstawie Umowy nr 1. 

Umowa nr 1 zastrzega uprawnienie Stron do dochodzenia odszkodowania przenoszącego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

Przedmiotem drugiej umowy jest wykonanie przez Emitenta prac przygotowawczych do 

budowy nowej Hali Wanien w ZGH „Bolesław” S.A. („Umowa nr 2”). Za wykonanie przedmiotu 

Umowy nr 2 Emitent otrzyma wynagrodzenie w kwocie 4.195.345,36 złotych (cztery miliony sto 

dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych i 36/100), które podlega 

powiększaniu o podatek VAT. Wykonanie przedmiotu Umowy nr 2 powinno nastąpić do dnia 

29.12.2017 r. 

Umowa nr 2 zastrzega następujące kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy nr 2 - w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

umownego netto za każdy dzień zwłoki; 

2) za zwłokę w terminie zakończenia prac obejmujących wykonanie uruchomienia – w 

wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto określonego za każdy dzień zwłoki; 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji lub 

rękojmi - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki liczony 



 

od dnia wyznaczonego na usunięcie wad (w razie opóźnienia w usunięciu wad w 

terminie dodatkowym kara ulegnie podwyższeniu o 50% licząc od dnia upływu terminu 

dodatkowego); 

4) za odstąpienie od Umowy nr 2 przez jedną ze Stron wskutek okoliczności, za które 

odpowiada druga Strona - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego; 

5) za naruszenie zobowiązania do zachowania poufności – w wysokości 100.000,00 

złotych za każdy przypadek naruszenia. 

Łączna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie Umowy nr 2 nie może 

przekraczać 50% całkowitego wynagrodzenia netto należnego Emitentowi na podstawie 

Umowy nr 2. Umowa nr 2 zastrzega uprawnienie Stron do dochodzenia odszkodowania 

przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

Pozostałe warunki Umowy nr 1 oraz Umowy nr 2 nie odbiegają od warunków stosowanych 

powszechnie dla tego typu umów. 

Zawarcie przez Emitenta Umowy nr 1 oraz Umowy nr 2 zostało uznane za informację poufną ze 

względu na wysokość wynagrodzenia należnego Emitentowi określonego Umową nr 1 oraz 

Umową nr 2. 

 


