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Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu  21 maja  2020 r. zawarł umowę o roboty budowlane (Umowa) 
na realizację w systemie generalnego wykonawstwa budynku Sądu Rejonowego w Grajewie przy ulicy Wojska 
Polskiego. 

Zamawiającym jest Skarb Państwa – Sąd Apelacyjny w Białymstoku (Zamawiający). 

Przedmiotem Umowy jest budowa 3 - kondygnacyjnego budynku Sądu Rejonowego wraz z instalacjami oraz 
infrastrukturą techniczną (Inwestycja). 

Wynagrodzenie Emitenta z tytułu realizacji Inwestycji wynosi ok. 21,63 mln zł netto (Wynagrodzenie). 

Termin realizacji Inwestycji wynosi 36 miesięcy od dnia rozpoczęcia robót, przy czym Emitent przejmie plac 
budowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. 

Umowa zastrzega obowiązek zapłaty przez Emitenta na rzecz Zamawiającego kar umownych m.in. z tytułu 
opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy lub w usunięciu wad, a także w przypadku odstąpienia od Umowy z 
przyczyn leżących po stronie Emitenta. Łączna wysokość kar umownych, które Zamawiający może naliczyć 
Emitentowi z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy lub z tytułu opóźnienia w usuwaniu wad nie może 
przekroczyć 20% Wynagrodzenia brutto dla każdej z tych podstaw. Jednocześnie Strony mają prawo dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar 
umownych. 

Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz możliwości 
odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.  
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