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Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 22 listopada 2017 r. powziął informację o podpisaniu przez 
konsorcjum firm ZUE S.A. (Lider Konsorcjum) oraz UNIBEP S.A. (Partner Konsorcjum) z Miastem Katowice 
(Zamawiający) umowy na realizację inwestycji pn. „Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – 
Węzeł Zawodzie” (Inwestycja), realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Umowa). 

Szacowane wynagrodzenie Konsorcjum za realizację przedmiotu Umowy wynosi ok. 54,0 mln zł netto, przy czym 
szacowane wynagrodzenie Emitenta wyniesie ok. 26,4 mln zł netto. 

Realizacja Inwestycji została przewidziana na okres 22 miesięcy od dnia podpisania Umowy. 

Umowa przewiduje postanowienia odnośnie możliwości naliczenia przez Zamawiającego kar umownych m.in. za 
opóźnienie w realizacji robót i innych obowiązków umownych Konsorcjum, z określeniem limitu kar dla 
poszczególnych pozycji, oraz za odstąpienie od Umowy z przyczyn za które odpowiada Konsorcjum w wysokości 
15% wartości Umowy. Łączna wysokość kar umownych nie może jednak przekroczyć 30% wartości zamówienia 
określonej w Umowie. Jednocześnie Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody. 

Pozostałe postanowienia umowne, w tym w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, nie odbiegają 
od standardowych rozwiązań przyjmowanych w umowach tego typu. 
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