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Treść raportu:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje iż w dniu 22 listopada 2017 r. Konsorcjum firm UNIBEP S.A. (Lider 
Konsorcjum) oraz Value Engineering Sp. z o.o. (Partner Konsorcjum) zawarło dwie umowy z Generalną Dyrekcją 
Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku (Zamawiający) na realizację inwestycji drogowych na terenie 
województwa podlaskiego. 

Pierwsza z umów (Umowa I) dotyczy realizacji inwestycji pn. „ Rozbudowa dróg krajowych Nr 65 i 66 w podziale na 
3 części: Część 2 – Rozbudowa drogi krajowej Nr 66 na odc. Podbiele – Suchowolce (Inwestycja I). 
Wynagrodzenie Konsorcjum za realizację przedmiotu Umowy I wynosi ok. 54,8 mln zł netto, przy czym 
wynagrodzenie Emitenta wyniesie ok. 52,5 mln zł netto.
 
Zakończenie realizacji Inwestycji I nastąpi w IV kwartale 2019 r. 

Kolejna z umów (Umowa II) dotyczy realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi krajowej Nr 66 na odcinku: 
Suchowolce – Kleszczele  - projektuj i buduj” (Inwestycja II). 

Wynagrodzenie Konsorcjum za realizację przedmiotu Umowy II  wynosi ok. 13,6 mln zł netto, przy czym 
wynagrodzenie Emitenta wyniesie ok. 13,1 mln zł netto. 

Zakończenie realizacji Inwestycji II nastąpi w IV kwartale 2019 r.
 
Obie Umowy zawierają postanowienia odnośnie możliwości naliczenia przez Zamawiającego kar umownych m.in. 
za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy oraz w przypadku naruszenia innych  przewidzianych Umową 
obowiązków Konsorcjum, a także za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Konsorcjum – w 
wysokości 10% wynagrodzenia netto, przy czym Umowa zawiera ograniczenie limitu kar należnych 
Zamawiającemu do 20 % wynagrodzenia brutto. Z kolei  Zamawiający zapłaci Konsorcjum kare umowną w 
przypadku odstąpienia od Umowy  przyczyn leżących po jego stronie – w wysokości 10% wynagrodzenia netto. 
Jednocześnie Zamawiający zastrzegł sobie prawo do odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych 
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

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