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Treść raportu: 

Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce („Emitent”) informuje, iż w dniu 15 czerwca 2018 roku został 

poinformowany przez Zarząd INSTAL – LUBLIN Sp. z o.o. w Lublinie - spółka zależna Emitenta - 

(„Spółka zależna”) o otrzymaniu w dniu 15 czerwca 2018 roku przez Spółkę zależną obustronnie 

podpisanego listu intencyjnego opatrzonego datą 14 czerwca 2018 r. („List”), zawartego 

pomiędzy Spółką zależną a ERBUD S.A. w Warszawie.  

List został zawarty w związku z inwestycja polegająca na  budowie Szpitala Południowego, przy 

ul. Pileckiego w Warszawie („Inwestycja”) na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem 

Stołecznym Warszawa jako Zamawiającym a konsorcjum z udziałem: ERBUD S.A. w Warszawie 

(Lider Konsorcjum), STRABAG Sp. z o.o. w Pruszkowie, STRABAG AG w Spittal an der Drau oraz ED 

ZUEBLIN AG w Stuttgarcie, jako Generalnym Wykonawcą.  

List wyraża intencję w zakresie zawarcia umowy, której przedmiotem ma być wykonanie przez 

Spółkę zależną instalacji wentylacji i klimatyzacji w ramach Inwestycji („Umowa”). Strony 

podały w Liście wartość wynagrodzenia ryczałtowego przysługującego Spółce zależnej za 

wykonanie przedmiotu Umowy na kwotę 7.768.497,93 złotych (siedem milionów siedemset 

sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych i 93/00), która podlega 

powiększeniu o podatek od towarów i usług. Zgodnie z Protokołem z negocjacji stanowiącym 

załącznik do Listu, wykonanie przedmiotu Umowy powinno nastąpić do dnia 31.07.2019 r. 

Zawarcie Umowy powinno nastąpić w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od zatwierdzenia przez 

Zamawiającego Spółki zależnej jako podwykonawcy w ramach Inwestycji. Na podstawie Listu 

Spółka zależna zobowiązała się do podjęcia prac zmierzających do realizacji przedmiotu 

przyszłej Umowy, w szczególności do zamówienia elementów i urządzeń, w celu dotrzymania 



 

terminów realizacji Inwestycji ustalonych w umowie zawartej pomiędzy Generalnym 

Wykonawcą, a Zamawiającym. 

Zawarcie Listu zostało uznane za informację poufną ze względu na wartość wynagrodzenia 

określonego w Liście, które w razie wynegocjowania i zawarcia Umowy będzie należne Spółce 

zależnej za jej wykonanie. 

 


