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

Treść raportu: 

Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce („Emitent”) informuje, iż w dniu 2 listopada 2017 r. Emitent 

otrzymał od Zakładu Separacji Popiołów Siekierki Sp. z o.o. w Warszawie („ZSPS”) pismo z dnia 

30 października 2017 roku zawierające oświadczenie o odstąpieniu z dniem 31 października 

2017 roku od umowy – Kontraktu nr 14-IN-01 Budowa kompletnej instalacji separacji popiołów 

na terenie EC Siekierki wraz z projektowaniem, dostawami i rozruchem w formule „pod klucz” 

zawartej w dniu 12 marca 2015 r. („Umowa”). Umowa została zawarta pomiędzy ZSPS jako 

zamawiającym a wykonawcą, to jest stronami umowy konsorcjum zawartej w dniu 7 stycznia 

2015 r. z udziałem: Emitenta, jako lidera konsorcjum oraz MIKO- TECH Sp. z o.o. w Łaziskach 

Górnych i KOOPERACJA „POLKO” Sp. z o.o., jako partnerów konsorcjum. Oświadczenie ZSPS 

dotyczy niewykonanej części Umowy. Jako przyczynę odstąpienia od Umowy, ZSPS wskazał 

nienależyte wykonanie przez wykonawcę Umowy w zakresie terminu przekazania instalacji do 

eksploatacji oraz nieprzedłożenie nowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

O zawarciu Umowy Emitent informował w raporcie bieżącym nr 3/2015 z dnia 13 marca 2015 

roku. 

Emitent uznaje odstąpienie od Umowy za pozbawione podstaw. Emitent nie był w stanie 

przekazać instalacji do eksploatacji z przyczyn leżących poza Emitentem oraz dotyczących 

ZSPS. Emitent nie był zobowiązany do złożenia ZSPS nowego zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy. Emitent, przed odstąpieniem od Umowy przez ZSPS, złożył, w oparciu o 

postanowienia Umowy, oświadczenie o zawieszeniu realizacji Umowy z powodu zwłoki w 

zapłacie wynagrodzenia ze strony ZSPS przekraczającej 30 dni oraz niezrealizowania przez ZSPS 

jednego z jego głównych zobowiązań, to jest braku dostawy surowców o parametrach 



 

zgodnych z Umową, co uniemożliwiało przeprowadzenie ruchu próbnego. Nadto, Emitent  

wskazuje, że ZSPS odstąpił od Umowy po wykonaniu całej instalacji zgodnie z Umową, na 

etapie ruchu próbnego, który nie mógł zostać przeprowadzony z wynikiem pozytywnym z 

przyczyn dotyczących ZSPS, w tym z powodu braku dostawy surowców o parametrach 

zgodnych z Umową. Emitent zamierza dochodzić od ZSPS zapłaty całości wynagrodzenia, w 

tym zaległego oraz wszelkich praw wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy i bezpodstawnego odstąpienia od Umowy przez ZSPS. 

Odstąpienie od Umowy zostało uznane za informację poufną ze względu na wysokość 

wynagrodzenia należnego zgodnie z Umową. 

 


