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Zawarcie przez spółkę zależną umowy podwykonawczej na wykonanie obiektów inżynieryjnych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informac je poufne.
Treść raportu:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 22 września 2020 r. spółka zależna od Emitenta, Budrex sp. z
o.o. z siedzibą w Białymstoku (Podwykonawca), zawarła z Konsorcjum w składzie: Trakcja PRKiL S.A. z siedzibą w
Warszawie, MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i
Mostów sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (Wykonawca) umowę podwykonawczą (Umowa) na wykonanie
obiektów inżynieryjnych w ramach inwestycji pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Budzisko
(gr. państwa) z podziałem na zadania: Zadanie nr 2: odc. węzeł Ełk Południe - węzeł Wysokie (wraz z wyplotem w
ciągu dk 16)” (Inwestycja).
Podmiotem zamawiającym dla ww. projektu jest Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
działający przez GDDKiA Oddział w Olsztynie (Zamawiający).
Szacunkowe wynagrodzenie kosztorysowe z tytułu realizacji przedmiotu Umowy wynosi ok. 17,9 mln zł netto
(Wynagrodzenie).
Rozpoczęcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi w III kwartale 2020 r., a zakończenie w II kwartale 2021 r.
Umowa przewiduje postanowienia odnośnie możliwości naliczenia kar umownych m.in. w przypadkach zwłoki w
realizacji przedmiotu Umowy oraz karę umowną za odstąpienie od Umowy w wysokości 15% Wynagrodzenia
brutto, przy czym maksymalna wysokości kar umownych jaka może zostać naliczona ze wszystkich tytułów została
ograniczona do wysokości 20% Wynagrodzenia. Jednocześnie Wykonawca jest uprawniony do dochodzenia
naprawnienia szkody przewyższającej wartość naliczonych kar umownych na zasadach ogólnych oraz do
kumulowania kar umownych.
Pozostałe warunki umowne, w tym w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz odstąpienia od
niej, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Emitent uznaje Umowę za istotną z uwagi na jej wkład w portfel zamówień w obszarze segmentu Infrastruktury.
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