RAPORT BIEŻĄCY 47 / 2018
29 października 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Temat: Zawarcie umowy z podwykonawcą.
Treść:
Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka, ZUE), informuje, iż w dniu 29 października
2018 r. Spółka jako Lider Konsorcjum podpisała umowę (Umowa) z STRABAG Infrastruktura
Południe sp. z o.o. (Podwykonawca), której przedmiotem jest wykonanie przez
Podwykonawcę określonego przez strony zakresu części prac w ramach realizacji zadania
pn. „Rozbudowa ulicy Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 – Etap 2, wraz z infrastrukturą
w Krakowie” (Kontrakt), o realizacji którego Spółka informowała w raporcie bieżącym
nr 24/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r. Umowa została zawarta przez Spółkę w imieniu
własnym ale również na rzecz pozostałych partnerów w Konsorcjum (Przedsiębiorstwo
Inżynieryjne ”IMB-Podbeskidzie” sp. z o.o. – Partner, Przedsiębiorstwo Budownictwa
Inżynieryjnego Energopol sp. z o.o. – Partner), które przyjmuje solidarną odpowiedzialność
za zobowiązania wynikające z Umowy.
Wartość netto Umowy podpisanej w imieniu Konsorcjum wynosi ok. 35,3 mln zł, a udział
Spółki w Konsorcjum wynosi 34%.
Termin realizacji Umowy, zgodnie z aneksem zawartym pomiędzy Konsorcjum
a Zamawiającym, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 37/2018, został
ustalony na maj 2020 r.
Okres gwarancji jakościowej udzielonej przez Podwykonawcę wynosi 5 lat od daty odbioru
końcowego Kontraktu. Okres odpowiedzialności Podwykonawcy z tytułu rękojmi za wady
jest tożsamy z okresem gwarancji.
Umowa przewiduje możliwość zapłaty kar umownych przez Podwykonawcę na rzecz Spółki
w przypadkach wskazanych w Umowie, w tym m.in karę za zwłokę w wykonaniu przedmiotu
Umowy, niewykonanie w terminie poszczególnego etapu budowy, zwłokę w usunięciu wad,
czy też odstąpienia od realizacji Umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada
Podwykonawca. Umowa przewiduje również zapłatę kary przez Spółkę za odstąpienie od
realizacji Umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Spółka, w wysokości 10%
wynagrodzenia netto. Łączna suma naliczonych kar umownych nie może jednak
przekroczyć 20% wartości netto Umowy.
Zapłata kary umownej nie pozbawi przy tym Spółki prawa dochodzenia na zasadach
ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
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Pozostałe warunki Umowy oraz warunki realizacji jego przedmiotu, w tym m.in. w zakresie
możliwości odstąpienia od Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego
rodzaju współpracy.
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