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Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych dla projektu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na 
odcinku Lidzbark Warmiński – Wozławki”. 
Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 19/2022 z dnia 10 marca 2022 r., dotyczącego wyboru oferty Unibep 
S.A. [Emitent, Spółka] w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego, Zarząd Spółki 
informuje, iż w dniu 30 marca 2022 r. zawarł umowę [Umowa] na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 513 na odcinku Lidzbark Warmiński – Wozławki” [Inwestycja]. 

Zamawiającym jest Województwo Warmińsko – Mazurskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Olsztynie 
[Zamawiający]. 

Wynagrodzenie Emitenta z tytułu realizacji Inwestycji wynosi ok. 145,1 mln zł netto, tj. ok. 178,5 mln zł brutto 
[Wynagrodzenie]. 

Termin realizacji Inwestycji wynosi 24 miesiące od daty zawarcia umowy, z wyłączeniem okresów zimowych.

Umowa zastrzega obowiązek zapłaty kar umownych przez Emitenta na rzecz Zamawiającego m.in. za zwłokę w 
realizacji przedmiotu Umowy, przy czym suma kar umownych ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć 30% 
Wynagrodzenia brutto. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia 
odszkodowania przenoszącego wartość kar umownych na zasadach ogólnych. 

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

Zawarcie przedmiotowej Umowy jest działaniem potwierdzającym ekspansję Emitenta na terenie województwa 
warmińsko-mazurskiego. Świadczy to o wysokiej jakości usług oferowanych przez Emitenta, jego doświadczeniu i 
kompetencjach.

W efekcie zawarcia przedmiotowej Umowy szacowana wartość portfela Emitenta do realizacji w Oddziale 
Infrastruktury na rok 2022 r. i lata kolejne wynosi ok. 890,0 mln zł.
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