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Treść raportu:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 5 października 2020 r. zawarł umowę (Umowa) na realizację 
inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielsku Podlaskim wraz z przebudową pompowni 
głównej z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach projektu zatytułowanego „Uporządkowanie gospodarki wodno – 
ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” (Inwestycja). 

Zamawiającym jest Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z  o.o. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Zamawiający). 

Wynagrodzenie Emitenta za realizację przedmiotu Umowy wynosi 31,2 mln zł netto (Wynagrodzenie). 

Realizacja Inwestycji została przewidziana na okres 18 miesięcy od dnia podpisania Umowy. 
Roboty będące przedmiotem Umowy będą wykonywane w oparciu o Warunki Kontraktowe dla robót budowlanych 
inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego (FIDIC). 

Umowa przewiduje postanowienia odnośnie możliwości naliczenia przez Zamawiającego kar umownych m.in. za 
opóźnienie w realizacji robót oraz innych obowiązków umownych Emitenta, a także za odstąpienia od Umowy lub 
poszczególnych robót, przy czym limit kar umownych należnych Zamawiającemu ze wszystkich tytułów nie może 
przekroczyć 20% Wynagrodzenia. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją szkody Zamawiający ma prawo 
żądać odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego. Jednocześnie Zamawiający 
zapłaci Emitentowi karę umowną za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych wyłącznie od Zamawiającego. 

Pozostałe postanowienia umowne, w tym w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, nie odbiegają 
od typowych rozwiązań przyjmowanych w umowach realizowanych na podstawie ustawy prawo zamówień 
publicznych. 
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