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Treść raportu:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 27 czerwca 2018 r. zawarł umowę na realizację 
inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Narodowych Sił Zbrojnych z Al. Jana Pawła II w Białymstoku 
wraz z infrastrukturą techniczną w ramach projektu pn.: „Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta 
Białegostoku od strony Warszawy – włączenie do trasy ekspresowej S8” (Inwestycja). 

Zamawiającym jest Miasto Białystok (Zamawiający). 

Wstępne wynagrodzenie kosztorysowe Emitenta za realizację przedmiotu umowy wynosi ok. 42,6 mln zł netto tj. 
52,4 mln zł brutto. 

Zakończenie realizacji Inwestycji nastąpi w III kwartale 2019 r. 

Umowa przewiduje postanowienia odnośnie możliwości naliczenia przez Zamawiającego kar umownych m.in. za 
zwłokę w realizacji robót oraz innych obowiązków Emitenta, a także za odstąpienie od Umowy, przy czym łączna 
wysokość kar umownych, które może naliczyć Zamawiający wynosi 10 % wynagrodzenia umownego brutto. Z kolei 
Zamawiający zapłaci Emitentowi karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Emitenta z przyczyn, za 
które ponosi odpowiedzialność Zamawiający. Jednocześnie, jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie 
pokrywa poniesionej szkody Strony mają 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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