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Zawarcie umowy na realizację inwestycji drogowej pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla
zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1867 (Wierzbiny) – Drygały – Skarżyn od km 0+000 do km 11+200”
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informac je poufne.
Treść raportu:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 28 czerwca 2021 r. zawarł umowę na realizację w
charakterze generalnego wykonawcy inwestycji drogowej pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych
dla zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1867 (Wierzbiny) – Drygały – Skarżyn od km 0+000 do km 11+200”
(Inwestycja).
Zamawiającym jest Powiat Piski – Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu (Zamawiający).
Wynagrodzenie Emitenta za realizację przedmiotu Umowy wynosi ok. 33,8 mln zł netto.
Rozpoczęcie realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi w III kwartale 2021 r., a zakończenie w IV kwartale 2022 r.
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 do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści 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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