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Zawarcie przez Konsorcjum z udziałem Unibep S.A. umowy na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa
drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka”
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informac je poufne.
Treść raportu:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 5 października 2020 r. Konsorcjum firm: Unibep S.A. z
siedzibą w Bielsku Podlaskim (Lider Konsorcjum), Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe MAKSBUD Sp. z o.o. z
siedzibą w Bielsku Podlaskim (Członek Konsorcjum 1) oraz Value Engineering Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(Członek Konsorcjum 2) podpisało umowę (Umowa) na realizację w formule „zaprojektuj i wybuduj” inwestycji
drogowej pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka” (Inwestycja).
Zamawiającym jest: Województwo Podlaskie - Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
(Zamawiający).
Wynagrodzenie Konsorcjum z tytułu realizacji Inwestycji wynosi ok. 93,5 mln zł netto, z czego wynagrodzenie
Emitenta stanowi kwota ok. 44,7 mln zł netto.
Rozpoczęcie prac projektowych nastąpi w ciągu 5 dni od dnia zawarcia Umowy a zakończenie w ciągu dalszych 16
miesięcy (lub 27 miesięcy w sytuacji konieczności sporządzenia w ramach postępowania zmierzającego do
uzyskania decyzji środowiskowej raportu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko), natomiast prace
budowlane potrwają 21 miesięcy licząc od przekazania terenu budowy.
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 powodów, za które odpowiada Konsorcjum. Umowa przewiduje
limit kar umownych ze wszystkich tytułów wynoszący 30% Wynagrodzenia brutto, przy czym ograniczenie to nie
będzie miało zastosowania w przypadku naliczenia Konsorcjum kar umownych, a następnie odstąpienia od
Umowy przez Zamawiającego z powodów, za które odpowiada Konsorcjum. Jednocześnie w przypadku, gdyby
wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokryła poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
Pozostałe postanowienia umowne, w tym w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, czy też
możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od standardowych rozwiązań przyjmowanych w umowach tego typu.
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