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Treść raportu:

Zarząd NEWAG S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka zawarła umowę z Województwem 
Zachodniopomorskim („Umowa”). Przedmiotem Umowy jest dostawa przez Spółkę na rzecz Województwa 
Zachodniopomorskiego („Zamawiający”) dwóch dwunapędowych zespołów trakcyjnych („ZT”) do obsługi 
kolejowych przewozów pasażerskich w ruchu regionalnym wraz z dokumentacją. Dostawy ZT zostaną 
zrealizowane do dnia 20 grudnia 2021 roku.
Umowa przewiduje prawo opcji zamówienia przez Zamawiającego do 10 dodatkowych ZT. W przypadku 
skorzystania przez Zamawiającego  z opcji, kolejne pojazdy muszą być dostarczone do dnia 20 grudnia 2022 roku.

Wartość Umowy wynosi 40.000.000,00 zł netto, na którą składa się wynagrodzenie za wykonanie wszystkich 
zobowiązań umownych płatne proporcjonalnie po dostawie poszczególnych ZT. 

W razie skorzystania z pełnej opcji zamówienia dodatkowych 10 ZT, łączna wartość Umowy wyniesie 
240.000.000,00 zł netto. 
Spółka wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, które służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych, w wysokości 4.920.000,00 zł w formie 
gwarancji ubezpieczeniowej, z zastrzeżeniem, iż w razie skorzystania z opcji przez Zamawiającego, Spółka 
podwyższy zabezpieczenie o kwotę odpowiadającą 10% kwoty brutto wynagrodzenia wynikającą z ilości 
zamówionych w ramach opcji ZT i ceny jednostkowej ZT. 70 % zabezpieczenia zostanie zwrócone po dostawie 
ostatniego ZT. Pozostała część zostanie zwrócona po zakończeniu gwarancji i rękojmi za wady. 
Spółka udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady na każdy dostarczony ZT na okres 24 miesięcy od daty 
dostawy. 
Umowa przewiduje kary umowne z tytułu zwłoki w dostawie ZT, niewykonywania i nienależytego wykonywania 
innych przewidzianych w Umowie zobowiązań oraz odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn 
leżących po stronie Spółki. Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości Umowy 
brutto a w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z opcji dodatkowej 20 % wartości Umowy z 
uwzględnieniem tych opcji. 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. 
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