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Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji zamówienia kolejnych 4 elektrycznych zespołów trakcyjnych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informac je poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki NEWAG S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Województwa
Pomorskiego („Zamawiający”) oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji przewidzianej umową, o której Spółka
informowała raportem bieżącym nr 30/2018 („Umowa”).
Przedmiotem opcji jest zwiększenie przedmiotu Umowy o dostawę przez Spółkę na rzecz Zamawiającego
kolejnych 4 elektrycznych zespołów trakcyjnych („EZT”).
Łączna wartość opcji wynosi 80.000.000,00 zł netto.
Na skutek skorzystania z prawa opcji wartość Umowy ulega zwiększeniu do kwoty 180.000.000,00 zł netto.
Dostawy EZT stanowiące przedmiot opcji będą wykonywane przez Spółkę według ustalonego przez strony
harmonogramu, nie później jednak niż do 30 września 2020 r.
W związku z faktem, iż Umowa przewidywała prawo opcji zwiększenia przedmiotu Umowy o nie więcej niż pięć
kolejnych EZT, a Zamawiający w w/w oświadczeniu skorzystał z opcji w zakresie czterech EZT, Zamawiający
zastrzegł sobie prawo do złożenia kolejnego oświadczenia w sprawie zwiększenia przedmiotu Umowy o kolejny
EZT, aż do wykorzystania maksymalnej ilości określonej w Umowie.
W pozostałym zakresie warunki Umowy nie ulegają zmianie i nie odbiegają od standardów stosowanych
w obrocie dla tego typu umów.
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.
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