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Podstawa prawna

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

Treść  raportu:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że dnia 8 października br. została zawarta umowa na budowę drogi powiatowej 
Andrzejewo-Chmielewo w powiecie Ostrów Mazowiecki.

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowi Mazowieckiej 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2655W (23577) Zaręby Warchoły - 
Andrzejewo - Chmielewo i nr 2655W (28508) Ostrów Mazowiecka - Chmielewo”, w km 0 + 131,00 - 3 + 064,00 i w 
km 4 + 380,00 - 28 + 144,00.

Wartość kontraktu: 17.022.611,93 PLN brutto, tj. 13.952.960,60 PLN netto.
Termin realizacji robót: do dnia 27.05.2010 r.

Emitent tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesie zabezpieczenia w wysokości 3% wartości 
brutto zamówienia tj. 571.345,10 PLN. Pozostałe warunki niniejszej umowy nie odbiegają od warunków 
powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach 
ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

Umowę niniejszą zawarto w związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego przez Zamawiającego.

Emitent na potrzeby raportowania stosuje kryterium okreś lania znaczących umów w oparciu §2 ust. 1 pkt 45 lit. b) 
Rozporządzenia – tj. 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich 4 
kwartałów obrotowych.

Wskazana umowa nie spełnia kryterium znaczności jednak ze względu na jej znaczną wartość oraz przedmiot 
zamówienia zgodny z realizowaną przez UNIBEP S.A. strategią rozwoju w segmencie budownictwa drogowego 
Emitent podjął decyzję o przekazaniu jej do publicznej wiadomości.
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