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Treść raportu:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje o zawarciu w dniu 17 września 2020 r. ze Skarbem Państwa -  
Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddziałem w Białymstoku (Zamawiający) dwóch umów na 
realizację inwestycji drogowych na terenie województwa podlaskiego w ramach zadania pn.: „Remont nawierzchni 
bitumicznych przy użyciu betonu asfaltowego, mieszanek matyksowo – grysowych (SMA) oraz masami na zimno, 
remont nawierzchni z kostki kamiennej lub kostki brukowej, remont poboczy, rowów, przepustów, wykonanie oraz 
remont oznakowania poziomego, wykonanie naprawy spękań poprzecznych i podłużnych nawierzchni 
bitumicznych, dostawa masy na zimno oraz interwencyjne usuwanie skutków zdarzeń drogowych na drogach 
krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku w 
podziale na 6 części.” (Zadanie). Łączna wartość wynagrodzenia Emitenta z tytułu realizacji tych umów wyniesienie 
ok. 41,0 mln zł netto. 

Pierwsza z zawartych umów (Umowa I) dotyczy realizacji III części Zadania: Rejon w Bielsku Podlaskim. 

Wynagrodzenie Emitenta za wykonanie przedmiotu Umowy I wyniesie ok. 22,8 mln zł netto. 

Rozpoczęcie realizacji prac  w ramach Umowy I nastąpi w III kwartale 2020 r., a prace będą wykonywane 
sukcesywnie, w miarę potrzeb, do końca II kwartału 2024 r. 

Z kolei druga z umów (Umowa II) dotyczy realizacji VI części Zadania: Rejon w Zambrowie. 

Wynagrodzenie Emitenta za realizację przedmiotu Umowy II wyniesie ok. 18,2 mln zł netto. 

Rozpoczęcie realizacji prac w ramach Umowy II nastąpi w III kwartale 2020 r., a prace będą wykonywane 
sukcesywnie, w miarę potrzeb, do końca II kwartału 2024 r. 

Obie umowy przewidują postanowienia odnośnie możliwości naliczenia przez Zamawiającego kar umownych 
wyrażonych kwotowo oraz procentowo m.in. za zwłokę w realizacji robót oraz innych obowiązków umownych, a 
także za odstąpienie od poszczególnych umów z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Emitent, przy czym 
łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia brutto danej umowy. Jednocześnie 
Zamawiający każdorazowo zastrzegł sobie prawo do odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych 
na zasadach ogólnych. 

Pozostałe postanowienia umowne, w tym w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania oraz możliwości 
odstąpienia od każdej z umów, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.  
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