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Treść raportu:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 25 sierpnia 2017 r. spółka zależna od Emitenta 
Budrex-Kobi Sp. z o.o. (Podwykonawca) powzięła informację o podpisaniu w dniu 24 sierpnia 2017 r. przez 
Budimex S.A. (Wykonawca) aneksu (Aneks) do umowy podwykonawczej (Umowa), na mocy którego zwiększeniu 
uległ zakres prac umownych oraz wynagrodzenie Podwykonawcy z tytułu ich realizacji. 

Podmiotem zamawiającym jest Miasto Białystok (Zamawiający). 

Aneks dotyczy umowy z dnia 22 czerwca 2017 r. na wykonanie w charakterze podwykonawcy robót budowlano – 
montażowych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Trasy Niepodległości w Białymstoku Etap 
II: Budowa Alei Niepodległości w Białymstoku w granicach pasa drogi wojewódzkiej Nr 669 na odcinku od ul. 
Narodowych Sił Zbrojnych do Alei I. J. Paderewskiego wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej” 
(Inwestycja) w zakresie obejmującym  pierwotnie prace polegające na wykonaniu obiektu mostowego. Natomiast 
na mocy Aneksu Podwykonawca zobowiązał się do kompleksowego wykonania obiektów mostowych, jak również 
murów oporowych w ramach w/w Inwestycji. 

W związku z rozszerzeniem zakresu prac zwiększeniu uległo wstępne wynagrodzenie kosztorysowe 
Podwykonawcy z tytułu realizacji Umowy -  z kwoty ok. 3,42 mln zł netto do kwoty ok. 52,4 mln zł netto. 

Zakończenie realizacji robót, z uwzględnieniem prac wprowadzonych na mocy Aneksu, zostało ustalone na III 
kwartał 2018 r. 

Umowa 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 wynagrodzenia 
umownego. Jednocześnie Wykonawca jest uprawniony do dochodzenia naprawnienia szkody przewyższającej 
wartość naliczonych kar umownych do wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych. Wykonawcy służy 
również uprawnienie do naliczenia kary umownej w wysokości 20 % wynagrodzenia w przypadku odstąpienia od 
Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Podwykonawca. 

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