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Treść raportu:

Zarząd spółki NEWAG S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka zawarła umowę
z PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu („Umowa”).
Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Spółkę na rzecz PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp.
z o.o. z siedzibą w Zamościu („Zamawiający”) modernizacji 10 lokomotyw spalinowych („Lokomotywy”).
Modernizacje Lokomotyw będą wykonywane zgodnie z uzgodnionym przez strony harmonogramem, a całość
przedmiotu Umowy zostanie wykonana do dnia 31 grudnia 2018 r.
Szacunkowa łączna wartość Umowy wynosi 96 267 900,00 zł netto, na co składa się 95 280 000,00 zł netto
tytułem wynagrodzenia za modernizację 10 Lokomotyw w zakresie podstawowym wraz z transportem oraz 987
900 zł netto tytułem szacunkowego wynagrodzenia za wykonanie przewidywanych prac dodatkowych nieobjętych
podstawowym zakresem modernizacji, których konieczność wykonania może ujawnić się po dostarczeniu
Lokomotyw do modernizacji, przy czy Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia wykonania prac dodatkowych.
Spółka udziela gwarancji jakości na wykonany przedmiot Umowy przez okres 24 miesięcy od odbioru przez
Zamawiającego każdej ze zmodernizowanych Lokomotyw z zastrzeżeniem dłuższego okresu gwarancji dla
wskazanych w Umowie komponentów.
Spółka zobowiązana jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, które służy pokryciu
roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w łącznej wysokości 9 528
000,00 zł w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. 70 % zabezpieczenia zostanie zwrócone po
odbiorze zmodernizowanych Lokomotyw przez Zamawiającego, a pozostała część zostanie zwrócona po
wygaśnięciu okresu gwarancji udzielonej na prace wykonane w ramach umowy.
Umowa przewiduje kary umowne przysługujące Zamawiającemu od Spółki w razie zwłoki w wykonaniu przedmiot
Umowy w stosunku do każdej Lokomotywy, zwłoki w usuwaniu wad, zwłoki w wykonaniu obowiązków
transportowych oraz odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Spółki. Umowa nie przewiduje
ograniczenia wysokości poszczególnych kar umownych. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia
odszkodowania przekraczającego wysokość wskazanych w umowie kar umownych.
W pozostałym zakresie warunki Umowy nie odbiegają od standardów stosowanych w obrocie dla tego typu
umów.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
Przemysł inne (pin)

NEWAG S.A.
(skróc ona nazwa emitenta)
33-330

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

Nowy Sąc z

(kod poc ztowy)

(miejscowość)

Wyspiańskiego

3
(ulica)

+48 18 449 63 60

(numer)
+48 18 449 63 66

(telefon)
sekretariat@newag.pl

(fax)
www.newag.pl

Komisja Nadzoru Finansowego

1

NEWAG S.A.

RB 16 2017
(e-mail)

(www)

7340009400

490490757
(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkc ja

2017-07-26

Bogdan Borek

Wic eprezes Zarządu

2017-07-26

Józef Michalik

Wic eprezes Zarządu

Podpis

Komisja Nadzoru Finansowego

2

