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Aktualizacja informacji nt. współpracy w zakresie realizacji inwestycji zlokalizowanej w Warszawie przy ul. 
Nowoursynowskiej
Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2016, dotyczącego zawarcia pakietu umów w ramach realizacji 
inwestycji budowlanej pn. „Fort Służew” przy ul. Nowoursynowskiej w Warszawie (Inwestycja), Zarząd UNIBEP S.A. 
(Emitent, Spółka) informuje, że w wykonaniu Umowy o Współpracy dotyczącej realizacji w/w Inwestycji 
budowlanej, w dniu 31 stycznia 2018 r. podpisana została Umowa ramowa o roboty budowlane w systemie 
generalnego wykonawstwa (Umowa ramowa).

Zamawiającym jest podmiot z Grupy Turret Development tj. Kamala Sp. z o.o. (Zamawiający).

Przedmiotem Umowy ramowej jest realizacja przez Spółkę prac budowlanych w ramach drugiego etapu 
Inwestycji. Prace budowlane będą zlecane przez Zamawiającego sukcesywnie na podstawie odrębnych aneksów 
do Umowy Ramowej. 

Szacunkowa łączna wartość robót powierzonych Emitentowi do wykonania na podstawie w/w Umowy wynosi 9,0 
mln zł netto. 

Zakończenie realizacji prac objętych Umową Ramową nastąpi w IV kwartale 2018 r.

Umowa Ramowa przewiduje postanowienia odnośnie możliwości naliczenia kar umownych m.in. w przypadkach 
opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy lub odstąpienia od Umowy, przy czym maksymalna wysokości kar 
umownych jaka może zostać naliczona ze wszystkich tytułów została ograniczona do wysokości 10% 
Wynagrodzenia. Jednocześnie zapłata kar umownych przez Emitenta nie wyklucza prawa Zamawiającego do 
dochodzenia od niego pełnego odszkodowania za szkody w zakresie niepokrytymi karami umownymi. 

Pozostałe warunki Umowy Ramowej, w tym w zakresie możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od 
standardowych postanowień dla tego typu umów.  
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