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Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki NEWAG S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka zawarła umowę 
z Województwem Podkarpackim („Umowa”).

Przedmiotem Umowy jest dostawa przez Spółkę na rzecz Województwa Podkarpackiego („Zamawiający”) 
2 dwuczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych („SZT”) wraz ze świadczeniem usługi 
serwisowo-utrzymaniowo-naprawczej.

Dostawy SZT będą wykonywane na podstawie uzgodnionego harmonogramu, a całość dostaw zostanie 
wykonana do 31.03.2018 r. Usługa serwisowo-utrzymaniowo-naprawcza dostarczonych SZT będzie świadczona w 
zależności od natężenia eksploatacji SZT przez Zamawiającego przez okres maksymalnie 9 lat.

Szacunkowa maksymalna wartość Umowy wynosi 32.809.756,10 zł netto, na co składa się wynagrodzenie za 
dostawę 2 SZT w wysokości 26.800.000,00 zł netto płatne po dostawie SZT oraz wynagrodzenie za świadczenie 
usługi serwisowo-utrzymaniowo-naprawczej obliczane i płatne w trakcie świadczenia usługi 
serwisowo-utrzymaniowo-naprawczej w stosunku do natężenia eksploatacji SZT przez Zamawiającego.

Spółka udziela gwarancji jakości na każdy dostarczony SZT na okres 60 miesięcy od daty dostawy. 

Spółka wniosła zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, które służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z 
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w wysokości 3 228 480,00 zł w formie gwarancji 
ubezpieczeniowej, która zostanie zwrócona po zakończeniu świadczenia usługi 
serwisowo-utrzymaniowo-naprawczej.

Umowa przewiduje kary umowne z tytułu opóźnienia w dostawie SZT, 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.

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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2017-01-02 Zbigniew Konieczek Prezes Zarządu

2017-01-02 Bogdan Borek Wiceprezes Zarządu
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