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Zawarcie przez Konsorcjum Unibep S.A. i Budrex sp. z o.o. dwóch umów na realizację, odpowiednio 3 i 4 części 
zadania pn. „Budowa zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej”   
Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 72/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r., Zarząd Unibep S.A. [Emitent, 
Spółka] informuje, iż w dniu 4 stycznia 2022 r.  konsorcjum [Konsorcjum] w składzie 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], zawarło dwie umowy: na realizację, odpowiednio 3 części [Umowa 1] i 4 części [Umowa 2] 
zadania pn. „Budowa zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej”  
[Inwestycja].  

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

Przedmiotem Umowy 1 jest realizacja bariery fizycznej na granicy polsko – białoruskiej w formule „zaprojektuj i 
wybuduj” na odcinku o długości 36,73 km przebiegającym na terenie województwa podlaskiego. 

Przedmiotem Umowy 2 jest realizacja bariery fizycznej na granicy polsko – białoruskiej w formule „zaprojektuj i 
wybuduj” na odcinku o długości 43,97 km przebiegającym na terenie województwa podlaskiego. 

Umowy nie obejmują dostaw słupów i przęseł, które zapewnia Zamawiający, a także systemu perymetrii 
realizowanego przez inny podmiot na podstawie odrębnego zamówienia.

Wynagrodzenie Konsorcjum z tytułu realizacji Umowy 1 wyniesie ok. 89,4 mln zł netto, z czego kwota ok. 27,7 mln 
zł stanowi wynagrodzenie przypadające Emitentowi, a kwota ok. 61,7 mln zł netto stanowi wynagrodzenie 
przypadające Budrex.

Wynagrodzenie Konsorcjum z tytułu realizacji Umowy 2 wyniesie ok. 108,1 mln zł netto, z czego kwota ok. 30,7 mln 
zł stanowi wynagrodzenie przypadające Emitentowi, a kwota ok. 77,4 mln zł netto stanowi wynagrodzenie 
przypadające Budrex.

Termin realizacji Inwestycji wynosi 150 dni od dnia zawarcia Umowy. 

Obie umowy zastrzegają obowiązek zapłaty kar umownych przez Konsorcjum na rzecz Zamawiającego m.in. za 
zwłokę w realizacji przedmiotu umowy, przy czym suma kar umownych ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć 
20% wynagrodzenia netto. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia 
odszkodowania przenoszącego wartość kar umownych na zasadach ogólnych.  

Pozostałe warunki umów, w tym w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania oraz możliwości odstąpienia od 
nich, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.  

UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

UNIBEP S.A. Budownic two (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikac ji GPW w W-wie)

17-100 Bielsk Podlaski

(kod pocztowy) (miejscowość)

3 Maja 19

(ulica) (numer)

085 731 80 00 085 730 68 68

(telefon) (fax)

Komisja Nadzoru Finansowego

1



RB 1 2022UNIBEP S.A.

biuro@unibep.pl www.unibep.pl

(e-mai l) (www)

543-02-00-365 0000158100

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2022-01-04 Leszek Marek Gołąbiecki Prezes Zarządu Leszek Marek Gołąbiecki

Komisja Nadzoru Finansowego

2


