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Treść raportu:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 7 listopada 2018 r. Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo 
Drogowo – Mostowe MAKSBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Lider Konsorcjum), UNIBEP S.A. 
(Partner Konsorcjum 1) oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o. z siedzibą w 
Wysokiem Mazowieckiem (Partner Konsorcjum 2) podpisało umowę (Umowa) na realizację inwestycji drogowej 
pn. „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną 
infrastrukturą techniczną na odcinku Ciechanowiec – Ostrożany” (Inwestycja).  

Zamawiającym jest: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich Oddział w Białymstoku.

Wynagrodzenie Konsorcjum z tytułu realizacji Inwestycji wynosi ok. 124,7 mln zł netto, z czego wynagrodzenie 
Emitenta stanowi ok. 40 mln zł netto. 

Okres realizacji Inwestycji wynosi 15 miesięcy od daty zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, że prace będą 
realizowane poza tzw. okresem zimowym, tj. okresem trwającym od 15 grudnia do 15 marca każdego roku. 

Umowa zawiera 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, przy czym Umowa 
przewiduje limit kar ze wszystkich tytułów wynoszący 30 % Wynagrodzenia brutto. W/w limit kar nie dotyczy jednak 
przypadku, gdy Zamawiający naliczy Konsorcjum kary umowne, a następnie odstąpi od Umowy z powodów, za 
które odpowiada Konsorcjum. Zgodnie z Umową w przypadku odstąpienia od Umowy w całości lub części z 
powodów, za które odpowiada Konsorcjum kara umowa wynosi odpowiednio 10% wynagrodzenia brutto lub 10% 
wynagrodzenia pozostałego do zapłaty na dzień odstąpienia. Jednocześnie Zamawiający może dochodzić 
odszkodowania do wysokości poniesionej szkody. 

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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