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Treść raportu:

Zarząd spółki NEWAG S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka zawarła umowę z PKP Intercity S.A.
z siedzibą w Warszawie („Umowa”).
Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Spółkę dla PKP Intercity S.A. ("Zamawiający") modernizacji
wraz z naprawą okresową na 5 – tym poziomie utrzymania 16 wagonów osobowych.
Modernizacje wraz z naprawami poszczególnych wagonów będą wykonywane według uzgodnionego
hamonogramu, a całość przedmiotu umowy zostanie wykonana przed zakończeniem I kwartału 2017 roku.
Wartość Umowy wynosi 43 168 000,00 PLN netto.
Spółka udziela gwarancji jakości na wykonane prace na okres 36 miesięcy od daty odbioru przez Zamawiającego,
z zastrzeżeniem dłuższego okresu gwarancji dla niektórych komponentów wskazanych w Umowie.
Umowa przewiduje kary umowne z tytułu zwłoki w wykonaniu modernizacji, zwłoki w usuwaniu wad oraz
odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Spółki, przy czym maksymalna
wysokość kar umownych z danego tytułu nie może przekroczyć 20 % wartości umowy netto. Zamawiającemu
przysługuje prawo 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.
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