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Skrócona nazwa emitenta

UNIBEP S.A.

Temat

Unibep podpisał kolejną umowę na budowę drogi wojewódzkiej nr 686 na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd UNIBEP S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 23 września 2014 podpisał umowę na roboty budowlane 
związane z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną 
infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród. 

Zamawiającym jest Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.

Zamówienie obejmuje między innymi przebudowę wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 Zajma – 
Michałowo – Jałówka na odcinku przejścia przez m. Michałowo (ul. Białostocka) wraz z towarzyszącą infrastrukturą 
techniczną w tym:
• wykonanie przebudowy jezdni drogi wojewódzkiej Nr 686 o szerokości 7,0m, przy elementach uspokojenia ruchu 
10,0 m, kategoria ruchu KR2,
• przebudowę drogi o parametrach klasy Z i szerokości jezdni 7,00 m, kategoria ruchu KR4,
• przebudowę drogowych obiektów inżynierskich, 
• korektę nienormatywnych łuków poziomych i pionowych,
• budowę lub przebudowę zatok autobusowych,

Wynagrodzenie wykonawcy za przedmiot umowy wynosi 8 774 553,01 zł netto. Zamówienie uzyskane zostało w 
trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zakończenie realizacji zamówienia: III kwartał 2015.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
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