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Treść raportu:

Zarząd spółki NEWAG S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka zawarła umowę
z Przewozy Regionalne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Umowa”).
Przedmiotem Umowy jest dostawa przez Spółkę na rzecz Przewozy Regionalne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(„Zamawiający”) 3 czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych („EZT”).
Dostawy EZT będą wykonywane na podstawie uzgodnionego harmonogramu, nie później jednak niż do dnia
10.12.2017.
Wartość Umowy wynosi 50 010 000,00 zł netto.
Spółka udziela gwarancji jakości na każdy dostarczony EZT na okres 36 miesięcy od daty dostawy. Okres rękojmi
za wady równy jest okresowi gwarancji.
Spółka wniosła zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, które służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w wysokości 3 075 615,00 zł w formie gwarancji
ubezpieczeniowej. 70 % zabezpieczenia zostanie zwrócone po dostawie ostatniego EZT i dostarczeniu
bezterminowych zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji EZT. Pozostała część zostanie zwrócona
po wygaśnięciu rękojmi za wady.
Umowa przewiduje kary umowne z tytułu zwłoki w dostawie EZT, niewykonywania i nienależytego wykonywania
innych przewidzianych w umowie zobowiązań 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,
przy czym odpowiedzialność odszkodowawcza Spółki została ograniczona do szkody rzeczywistej.
W pozostałym zakresie warunki Umowy nie odbiegają od standardów stosowanych w obrocie dla tego typu
umów.
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.
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