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Wybór oferty Konsorcjum Unibep S.A. i Budrex sp. z o.o. w postępowaniu na realizację 3 i 4 części zadania pn. 
„Budowa zabezpieczenia granicy państwowej”  
Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 17 grudnia 2021 r. otrzymał od Pełnomocnika 
Komendanta Głównego Straży Granicznej ds. przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej 
informację  o wyborze oferty złożonej przez konsorcjum [Konsorcjum], w skład którego wchodzą: Unibep S.A. z 
siedzibą w Bielsku Podlaskim [Lider Konsorcjum] oraz spółka zależna Budrex sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku 
[Partner Konsorcjum, Budrex],  w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 października 2021 r. 
o budowie zabezpieczenia na granicy państwowej, na realizację 3 i 4 części zadania pn. „Budowa zabezpieczenia 
granicy państwowej”  [Inwestycja]. 

Zamawiającym jest Skarb Państwa – Komendant Główny Straży Granicznej z siedzibą w Warszawie 
[Zamawiający]. 

Oferta Konsorcjum dotyczy realizacji prac polegających na zaprojektowaniu i wybudowaniu bariery fizycznej na 
granicy polsko – białoruskiej przebiegającej na terenie województwa podlaskiego, na dwóch odcinkach o łącznej 
długości 80,7 km. Oferta Konsorcjum nie obejmuje dostaw słupów i przęseł, które zapewnia Zamawiający, a także 
systemu perymetrii realizowanego przez inny podmiot na podstawie odrębnego zamówienia. 

Cena oferty złożonej przez Konsorcjum wynosi łącznie ok. 197,5 mln zł netto, z czego kwota ok. 58,4 mln zł stanowi 
wynagrodzenie przypadające Emitentowi, a kwota ok. 139,0 mln zł netto stanowi wynagrodzenie przypadające 
Budrex. 

Zadeklarowany termin realizacji Inwestycji wynosi 150 dni od dnia zawarcia umowy na wykonanie Inwestycji 
[Umowa]. 

O zawarciu Umowy Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym. 
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