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Temat

Zawarcie umowy na realizację zadania pn. „Wymiana kotła węglowego typu WR – 25 na kocioł biomasowy 
opalany zrębkami drzewnymi z budową magazynu paliwa i infrastruktury towarzyszącej w Ciepłowni PEC Ełk  - 
dostawa oraz montaż kotła, budowa obiektów na potrzeby kotłowni biomasowej” w Ełku. 
Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd UNIBEP S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 3 listopada 2022 r. konsorcjum [Konsorcjum] firm: 
Unibep S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [Lider Konsorcjum] oraz Energotechnika Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie [Partner Konsorcjum] podpisało umowę [Umowa] na realizację zadania pn. „Wymiana kotła 
węglowego typu WR – 25 na kocioł biomasowy opalany zrębkami drzewnymi z budową magazynu paliwa i 
infrastruktury towarzyszącej w Ciepłowni PEC Ełk  - dostawa oraz montaż kotła, budowa obiektów na potrzeby 
kotłowni biomasowej” w Ełku [Inwestycja].

Zamawiającym jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ełku Sp. z o.o. z siedzibą w Ełku [Zamawiający]. 

Wynagrodzenie należne Konsorcjum za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi ok. 32,0 mln zł netto 
[Wynagrodzenie], z czego wynagrodzenie Emitenta stanowi kwota ok. 25,55 mln zł netto.  

Zakończenie realizacji Inwestycji nastąpi w I kwartale 2024 r. 

Umowa przewiduje możliwość naliczenia przez Zamawiającego kar umownych wyrażonych kwotowo lub 
procentowo m.in. z tytułu zwłoki w realizacji Przedmiotu Umowy lub w usuwaniu usterek. Każda ze stron 
uprawniona jest także do naliczenia kary umownej za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po drugiej 
Stronie w wysokości 20% Wynagrodzenia. W przypadku, gdyby wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokryła 
szkody, Zamawiający zastrzegł sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody. 

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.

Inwestycja jest kolejnym projektem energetycznym realizowanym przez Emitenta w ramach powołanego pionu 
Budownictwa Energetyczno – Przemysłowego w mieście Ełk. O realizacji kotłowni spalania biomasy na rzecz 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt” w Ełku Emitent informował raportem bieżącym nr 52/2022 z dnia 31 sierpnia 
2022 r. 

W efekcie zawarcia przedmiotowej Umowy szacowana wartość portfela Emitenta w Budownictwie Energetyczno - 
Przemysłowym w IV kwartale 2022 r. i na lata kolejne wynosi ok. 700 mln zł netto. 
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