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Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 28 grudnia 2017 r. powziął informację o zawarciu przez 
konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum), UNIBEP S.A. 
(Partner Konsorcjum) oraz BIK – PROJEKT Sp. z o.o. (Partner Konsorcjum) datowanej na dzień 27 grudnia 2017 r.  
umowy na realizację inwestycji pn. „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z drogowymi obiektami 
inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Nowogród – Łomża wraz z obejściem m. Stare 
Kupiski” (Inwestycja). 

Zamawiającym jest Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku (Zamawiający). 

Wynagrodzenie Konsorcjum za realizację przedmiotu umowy wynosi ok. 43,4 mln zł netto, przy czym 
wynagrodzenie Emitenta wyniesie ok. 21,3 mln zł netto. 

Zakończenie realizacji Inwestycji nastąpi w IV kwartale 2019 r. 

Umowa przewiduje postanowienia odnośnie możliwości naliczenia przez Zamawiającego kar umownych m.in. za 
opóźnienie w realizacji robót oraz innych obowiązków Konsorcjum, a także za odstąpienie od Umowy, przy czym 
Umowa nie zawiera ograniczenia odnoszącego się do limitu tych kar. Jednocześnie jeżeli wysokość zastrzeżonych 
kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody dopuszczona została możliwość dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Pozostałe postanowienia umowne, w tym w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, czy też 
możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od typowych rozwiązań przyjmowanych w umowach tego typu. 
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