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Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2018 informującego o odstąpieniu przez konsorcjum firm (Kons orcjum)
UNIBEP S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Most Sp. z o.o. (Członek Konsorcjum) od umowy (Umowa) z Podlaskim
Zarządem Dróg Wojewódzkich w Białymstoku na wykonanie inwestycji pn. „Budowa i rozbudowa drogi
wojewódzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku
Dąbrowa Białostocka – Sokółka wraz z obejściami miejscowości” (Inwestycja), Zarząd Unibep S.A. (Spółka,
Emitent) informuje, iż w dniu 19 kwietnia 2018 r. Spółka otrzymała od Zamawiającego pismo zawierające
oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w części dotąd niewykonanej z winy Konsorcjum wraz z notą
obciążeniową na kwotę ok. 8,3 mln zł wystawioną tytułem kary umownej za odstąpienie od Umowy.
Wskazaną przez Zamawiającego przyczyną odstąpienia jest wykonywanie części robót niezgodnie z Umową,
dokumentacją projektową oraz decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W treści oświadczenia
Zamawiający powołuje również fakt opuszczenia przez Wykonawcę terenu budowy na skutek odstąpienia od
Umowy przez Konsorcjum.
Emitent stoi na stanowisku, iż do skutecznego odstąpienia od Umowy doszło z momentem złożenia oświadczenia
o odstąpieniu przez Konsorcjum, co miało miejsce w dniu 23 marca 2018 r. oraz uznaje za niezasadne powołane
przez Zamawiającego przyczyny jego odstąpienia. Emitent wyjaśnia również, iż w rezultacie odstąpienia od
Umowy, działając zgodnie z jej treścią, obciążył Zamawiającego karą umowną na kwotę ok. 8,3 mln zł.
O dalszych istotnych krokach podejmowanych przez strony Spółka powiadomi w drodze właściwych raportów.
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