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Treść raportu:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje że w dniu 28 sierpnia 2017 r. Spółka powzięła informację o 
podpisaniu w dniu 25 sierpnia 2017 r. przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w 
Białymstoku (Zamawiający) trzech umów na realizację inwestycji drogowych na terenie województwa podlaskiego. 
Łączna szacowana wartość wynagrodzenia Emitenta z tytułu realizacji tych umów wyniesie ok. 20,52 mln zł netto. 

Pierwsza z umów (Umowa I) dotyczy realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 66 na odcinku: 
przejście przez Suchowolce – projektuj i buduj” i będzie wykonywana przez konsorcjum firm UNIBEP S.A. (Lider 
Konsorcjum), oraz Value Engineering  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Partner Konsorcjum). 

Wynagrodzenie Konsorcjum za realizację przedmiotu Umowy I wyniesie ok. 10,0  mln zł netto, przy czym 
wynagrodzenie Emitenta wyniesie ok. 9,72 mln zł netto. 

Zakończenie realizacji ustalono na IV kwartał 2019 r. 

Przedmiotem kolejnej z zawartych umów (Umowa II) jest realizacja przez Emitenta inwestycji pn. „Roboty 
budowlane na drogach krajowych województwa podlaskiego w podziale na 4 części:  Część 3. Remont DK 8 na 
odcinku Chodorówka – Suchowola – Horodnianka na odcinkach: od km 691 + 020 do km 693 + 300 i od km 696 + 
200 do km 702 + 290 o łącznej dł. 8,37 km. 

Szacowane wynagrodzenie Emitenta z tytułu realizacji Umowy II wyniesie ok. 7,55 mln zł netto. 

Termin realizacji prac określono na 90 dni od daty zawarcia Umowy II. 

Trzecia z zawartych umów (Umowa III) dotyczy wykonania przez Emitenta inwestycji o nazwie „Roboty budowlane 
na drogach krajowych województwa podlaskiego w podziale na 4 części:  Część 4. Remont DK 63  Czyżew – 
Czyżew Sutki, Brulino Piwki  - Szulborze Kozy od km 187 + 700 do km 188 + 650, od km 194 + 00 do km 197 + 398 
i na DK 66 Mystki  Rzym  - Włosty Olszanka: od km 22 + 500 do km 23 + 540 o łącznej dł. 5,388 km.  

Szacowane wynagrodzenie Emitenta z tytułu realizacji Umowy III wyniesie ok. 3,25 mln zł netto. 

Termin realizacji Umowy III ustalony został na 90 dni od daty jej zawarcia. 

Umowy przewidują postanowienia odnośnie możliwości naliczenia przez Zamawiającego kar umownych m.in. za 
zwłokę w realizacji robót oraz innych obowiązków umownych, a także za odstąpienie od poszczególnych umów, 
przy czym łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia brutto danej umowy. 
Jednocześnie Zamawiający każdorazowo zastrzegł sobie prawo do odszkodowania przewyższającego wysokość 
kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. Pozostałe postanowienia 
umowne, w tym w zakresie zabezpieczenia oraz możliwości odstąpienia od każdej z umów nie odbiegają od 
przyjętych standardów. 

Emitent uznaje informację za istotną z uwagi na łączną wartość w/w umów zawieranych z tym samym 
Zamawiającym w ramach segmentu działalności budowlanej drogowo - mostowej. 
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