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Treść raportu:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 11 sierpnia 2017 r. konsorcjum firm UNIBEP S.A. (Lider 
Konsorcjum), AQUACOMS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Partner Konsorcjum) oraz INWATECH 
Kornyezetvedelmi Kft z siedzibą w Budapeszcie (Partner Konsorcjum), podpisało umowę na realizację inwestycji 
pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasku” (Umowa).

Zamawiającym jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Łasku 
(Zamawiający). 

Wynagrodzenie Konsorcjum za realizację przedmiotu Umowy wynosi 36,0 mln zł netto, przy czym wynagrodzenie 
Emitenta wyniesie ok. 12,6 mln zł netto. 

Realizacja Inwestycji została przewidziana na okres 26 miesięcy od dnia podpisania Umowy. 

Roboty będące przedmiotem Umowy będą wykonywane w oparciu o Warunki Kontraktu na budowę dla robót 
budowlanych inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego (FIDIC). 

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

Pozostałe postanowienia umowne, w tym w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy czy też 
możliwości odstąpienia od niej lub jej rozwiązania, nie odbiegają od typowych rozwiązań przyjmowanych w 
umowach o analogicznym charakterze z uwzględnieniem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.  
 
Emitent uznaje Umowę za istotną z uwagi na realizację w ramach tej Umowy robót budowlanych w obszarze 
infrastruktury komunalnej co wpłynie na zwiększenie kompetencji Emitenta w tym zakresie oraz dywersyfikację 
działalności w obszarze źródeł generowania przychodów. 
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