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Zawarcie przez Konsorcjum z udziałem Unibep S.A. umowy na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa
drogi krajowej Nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie”
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informac je poufne.
Treść raportu:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 19 października 2020 r. Konsorcjum firm: Unibep S.A. z
siedzibą w Bielsku Podlaskim (Lider Konsorcjum) oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „TRAKT”
Sp. z o.o. z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem (Członek Konsorcjum) podpisało umowę (Umowa) na realizację
inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi krajowej Nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie”
(Inwestycja).
Zamawiającym jest: Skarb Państwa – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
(Zamawiający).
Szacunkowa wartość wynagrodzenia należnego Konsorcjum z tytułu realizacji przedmiotu Umowy wynosi ok. 40,4
mln zł netto, z czego wynagrodzenie Emitenta stanowi kwota ok. 20,2 mln zł netto (Wynagrodzenie).
Termin realizacji Inwestycji wynosi 22 miesiące od dnia zawarcia Umowy.
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. Umowa przewiduje
limit kar umownych ze wszystkich tytułów wynoszący 20% Wynagrodzenia brutto. 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 typowych rozwiązań przyjmowanych w umowach tego typu.
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