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Treść raportu:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 13 października 2017 r. konsorcjum firm Unibep S.A. (Lider 
Konsorcjum), Trakcja PRKiI S.A. (Partner Konsorcjum),), spółki zależnej Budrex – Kobi Sp. z o.o. (Partner 
Konsorcjum) oraz AB Kauno Tiltai  z siedzibą w Kownie (Partner Konsorcjum) podpisało umowę na realizację 
inwestycji pn. „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 682 na odcinku Łapy – Markowszczyzna” (Inwestycja). 

Zamawiającym jest Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku (Zamawiający). 

Wynagrodzenie Konsorcjum za realizację przedmiotu umowy wynosi ok. 141,6 mln zł netto, przy czym 
wynagrodzenie Emitenta wyniesie ok. 63,7 mln zł netto, zaś wynagrodzenie spółki zależnej Emitenta – Budrex – 
Kobi Sp. z o.o.  – ok. 7,0 mln zł netto. 

Rozpoczęcie realizacji Inwestycji nastąpi w III kwartale 2017 r. a zakończenie w II kwartale 2018 r. 

Umowa przewiduje postanowienia odnośnie możliwości naliczenia przez Zamawiającego kar umownych m.in. za 
opóźnienie w realizacji robót oraz innych obowiązków Konsorcjum, a także za odstąpienie od Umowy, przy czym 
Umowa nie zawiera ograniczenia odnoszącego się do limitu tych kar. Konsorcjum zobowiązane jest również do 
dokonania zwrotu wartości dofinansowania  w wysokości utraconej dotacji przyznanej na realizację Inwestycji, w 
przypadku, gdy z powodu niedopełnienia obowiązków przez Konsorcjum Zamawiającemu cofnięte zostaną 
przyznane wcześniej dotacje. Jednocześnie jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej 
szkody dopuszczona została możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Pozostałe postanowienia umowne, w tym w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, nie odbiegają 
od typowych rozwiązań przyjmowanych w umowach tego typu. 
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