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Treść raportu:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 1 września 2020 r. zawarł umowę na realizację w
charakterze generalnego wykonawcy inwestycji drogowej pn. „Realizacja drogi krajowej nr 53 na odcinku Szczytno
– Olszyny” (Inwestycja).
Zamawiającym jest Skarb Państwa – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
(Zamawiający).
Wynagrodzenie Emitenta za realizację przedmiotu Umowy wynosi ok. 24,5 mln zł netto.
Termin realizacji Inwestycji wynosi 18 miesięcy od dnia podpisania Umowy.
Umowa przewiduje postanowienia odnośnie możliwości naliczenia przez Zamawiającego kar umownych m.in. za
zwłokę w realizacji robót oraz innych obowiązków Emitenta, a także za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących
po stronie Emitenta. Z kolei Zamawiający zapłaci Emitentowi karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy
przez Emitenta z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. W przypadku, gdy wysokość zastrzeżonych kar
umownych nie pokryje poniesionej szkody, obie Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia 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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