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Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Temat: Zawarcie umowy na realizację projektu infrastrukturalnego.
Treść:
Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) informuje, iż w dniu 16 kwietnia
2020 r. została podpisana przez konsorcjum w składzie (Konsorcjum):
1. ZUE (Lider),
2. FDO sp. z o.o. z siedzibą w Leśnie Górnym (Partner),
umowa z Miastem Gorzów Wlkp., Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o., Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy
w Gorzowie Wielkopolskim (łącznie jako Zamawiający) na inwestycję
pn. „Przebudowa drogi wraz z torowiskiem w ul. Chrobrego i ul. Mieszka I w ramach
zadania pn. „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.”
(Umowa).
Spółka informowała o wyborze oferty jako najkorzystniejszej w postępowaniu
przetargowym na przedmiotowe zadanie w raporcie bieżącym nr 7/2020 z dnia
14 lutego 2020 r.
Wartość netto Umowy: 56,1 mln zł, z czego 95% przypada dla Spółki. Zobowiązanie do
zapłaty powyższego wynagrodzenia zostało podzielone na poszczególnych
zamawiających przy czym największa jego część w wysokości ok. 53,5 mln zł netto
zostanie zapłacona przez Miasto Gorzów Wlkp.
Wartość brutto Umowy: 69,0 mln zł.
Termin realizacji zadania: 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Okres gwarancji jakościowej udzielonej Zamawiającemu przez Konsorcjum wynosi
5 lat. Okres odpowiedzialności Konsorcjum z tytułu rękojmi za wady jest tożsamy
z okresem gwarancji.

Umowa przewiduje możliwość zapłaty kar umownych przez Konsorcjum na rzecz
Zamawiającego w przypadkach wskazanych w Umowie, w tym m.in karę za zwłokę
w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu wskazanego w Umowie czy
też opóźnienia w usunięciu wad i usterek. Konsorcjum zapłaci również
Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości brutto Umowy w razie odstąpienia
od Umowy z przyczyn leżących po stronie Konsorcjum. Natomiast Zamawiający
zapłaci Konsorcjum karę w wysokości 10% wartości brutto Umowy w razie
odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. Łączna suma
naliczonych kar umownych nie może jednak przekroczyć 10% wartości brutto Umowy.
Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego 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, że w związku z zawarciem Umowy, na dzień
przekazania niniejszego raportu bieżącego spółki z Grupy Kapitałowej ZUE posiadają
portfel zamówień o łącznej wartości ok. 1 875 mln zł.

