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Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 19 grudnia 2020 r. Konsorcjum firm: Unibep S.A. z 
siedzibą w Bielsku Podlaskim (Lider Konsorcjum) oraz Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. z siedzibą w 
Dębicy (Partner Konsorcjum) podpisało umowę (Umowa) na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica 
Starzeńska od km 90 + 490 do km 115 + 875 na odcinku Biłgoraj – gr. województwa” (Inwestycja). 

Zamawiającym jest: Województwo Lubelskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie (Zamawiający). 

Wartość wynagrodzenia należnego Konsorcjum z tytułu realizacji przedmiotu Umowy wynosi ok.128,4 mln zł netto, 
z czego wynagrodzenie Emitenta stanowi kwota ok. 38,5 mln zł netto (Wynagrodzenie). 

Rozpoczęcie realizacji Inwestycji nastąpi w ciągu 21 dni od dnia zawarcia Umowy, a zakończenie w I kwartale 
2022 r. 

Umowa zawiera postanowienia odnośnie możliwości naliczenia przez Zamawiającego kar umownych m.in. za 
opóźnienie 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. 
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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