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Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd NEWAG S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o zawarciu w dniu 28.09.2015 
umowy przez METROPOLITAN EAD z konsorcjum pod nazwą „SIMETRO” powołanym przez Spółkę, Siemens A.G. 
w Wiedniu oraz Siemens EOOD w Sofii („Konsorcjum”) na rozbudowę metra w Sofii poprzez dostawę pojazdów 
metra oraz systemu kontroli ruchu („Umowa”).

Spółka informowała o wyborze oferty Konsorcjum w przetargu na rozbudowę metra w Sofii raportem bieżącym nr 
57/2015.

Zakres podstawowy przedmiotu Umowy obejmuje dostawę 20 pojazdów trójczłonowych, dodatkowo klient może 
zamówić 10 kolejnych pojazdów (opcja).

Klientowi zaoferowano dostawę pojazdów bazujących na platformie „Inspiro” (pojazdy dostarczone  dla Metra 
Warszawskiego).

Łączna wartość całego przedmiotu Umowy (rozbudowa infrastruktury wraz dostawą pojazdów) z uwzględnieniem 
opcji (dodatkowe 10 pojazdów) wynosi 418.304.632,56 BGN (905.420.377,18 PLN według kursu średniego NBP 
na dzień na dzień zawarcia Umowy) netto.

Szacunkowa wartość prac przypadających na Spółkę w ramach całego przedmiotu Umowy z uwzględnieniem 
opcji wynosi 109.330.897 BGN (236.646.726,56 PLN według kursu średniego NBP na dzień zawarcia Umowy) 
netto, na co składa się 73.148.042 BGN (158.328.936,91 PLN według kursu średniego NBP na dzień zawarcia 
Umowy) netto za podstawowy zakres Umowy (20 pojazdów) oraz 36.182.855 BGN (78.317.789,64 PLN według 
kursu średniego NBP na dzień zawarcia Umowy) netto w razie skorzystania przez klienta z opcji na dostawę 
kolejnych 10 pojazdów.

Zakres prac przypadający na Spółkę obejmuje projektowanie oraz montaż pojazdów w zakładzie Spółki, dostawę 
do klienta oraz usługi serwisowe w okresie gwarancji.

Dostawa pojazdów będzie zrealizowana w terminie 36 miesięcy od wejścia w życie Umowy.

Konsorcjum udzieli 3 letniej gwarancji jakości na każdy z dostarczanych pojazdów.

Umowa przewiduje prawo klienta do żądania zapłaty przez Konsorcjum kar umownych za zwłokę w dostawie 
pojazdów lub systemów oraz zwłokę w usuwaniu wad pojazdów lub systemów, z zastrzeżeniem, że kara umowna 
nie może przekroczyć 5 % wartości danego pojazdu lub systemu. Klientowi przysługuje również prawo do 
dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. Całkowita 
odpowiedzialność odszkodowawcza Konsorcjum ograniczona jest do 10 % wartości Umowy.

Umowa wejdzie w życie pod warunkiem zawieszającym uzyskania przez klienta finansowania Umowy                       
i poinformowania Konsorcjum o tym fakcie, który powinien ziścić się w ciągu 9 miesięcy od podpisania Umowy.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Umowa została uznana za umowę znaczącą ze względu na przekroczenie 10 % kapitałów własnych Spółki. 

Podstawa prawna: 
§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministerstwa Finansów z 19 lutego 2009 r w sprawie informacji bieżących i 
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne 
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.    
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