RAPORT BIEŻĄCY 50 / 2018
5 grudnia 2018 r.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Temat: Informacja nt. realizacji prac budowlanych dla PKP PLK S.A.
Treść:
Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 5 grudnia
2018 r. została podpisana przez Spółkę umowa z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP
PLK, Zamawiający) na zadanie pn. Zabezpieczenie obiektów inżynieryjnych na
odcinku Dęblin – Lublin w ramach projektu pn.: „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa
Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa - Otwock– Dęblin – Lublin,
etap I” na linii kolejowej nr 7. (Umowa, Kontrakt) Zamówienie określone w Umowie
zostało przyznane Spółce w trybie zamówienia z wolnej ręki przez PKP PLK na
zasadach określonych przepisami prawa. O wszczęciu procedury z wolnej ręki Spółka
informowała w raporcie bieżącym nr 48/2018 z 31 października 2018 r.
Wartość netto Umowy: 30 mln zł.
Wartość brutto Umowy: 36,9 mln zł.
Termin realizacji zadań objętych umową to lipiec 2019 r.
Okres gwarancji jakościowej udzielonej PKP PLK przez Spółkę wynosi 6 lat. Okres
odpowiedzialności Spółki z tytułu rękojmi za wady jest tożsamy z okresem gwarancji.
Umowa przewiduje możliwość zapłaty kar umownych przez Spółkę na rzecz PKP PLK
w przypadkach wskazanych w Umowie, w tym m.in karę za zwłokę w wykonaniu
poszczególnego etapu budowy w stosunku do terminów wskazanych w Umowie czy
też opóźnienia w usunięciu wad i usterek. Spółka zapłaci również PKP PLK karę
w wysokości 10% wartości brutto Umowy w razie odstąpienia od umowy z przyczyn
leżących po stronie Spółki. Łączna suma naliczonych kar umownych nie może jednak
przekroczyć 20% wartości brutto Umowy z zastrzeżeniem, że jeżeli została naliczona
kara umowna w razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Spółki, to
łączna suma naliczonych kar umownych nie może wtedy przekroczyć 30% wartości
brutto Umowy.
Zapłata kary umownej nie pozbawia PKP PLK prawa dochodzenia na zasadach
ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

Pozostałe warunki Umowy, w tym m.in. w zakresie możliwości odstąpienia od niej czy
zabezpieczeń nie odbiegają od warunków standardowych dla tego rodzaju umów.
Jednocześnie Spółka informuje, iż w dniu 5 grudnia 2018 roku Spółka przekazała
Astaldi S.p.A. z siedzibą w Rzymie, Oddział w Polsce (Astaldi,
Kontrahent) oświadczenie o odstąpieniu z winy Astaldi (w związku z opóźnieniem
przez Kontrahenta w zapłacie wymagalnych płatności) od umów, o których mowa
w raporcie bieżącym nr 32/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. dotyczącym współpracy
z Astaldi (Oświadczenie). Oświadczenie dotyczy wskazanej w ww. raporcie bieżącym
umowy o wykonanie prac budowlanych w charakterze podwykonawcy zawartej w maju
2018 roku, na podstawie której Spółka zobowiązała się do wykonania dla Kontrahenta
obiektów inżynierskich na Kontrakcie, jak również umów najmu sprzętu oraz innych
zleceń bezumownych. Emitent wyjaśnia, iż zarówno dotychczasowa współpraca
pomiędzy Astaldi a Spółką, jak również podpisana w dniu dzisiejszym Umowa dotyczą
prac w ramach tego samego Kontraktu. Natomiast zakres prac określony w Umowie
częściowo różni się od zakresu prac realizowanych dotychczas dla Astaldi.
Spółka jest w trakcie procesu pozyskania bezpośrednio od Zamawiającego zapłaty za
te dotychczas wykonane prace na Kontrakcie na rzecz Astaldi, które nie zostały
rozliczone. W związku z powyższym, jak również w związku z podpisaniem Umowy,
Emitent nie przewiduje negatywnych konsekwencji finansowych w wyniku
zakończenia współpracy z Astaldi.

