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Treść raportu:

Zarząd Instal Kraków S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 28.04.2017 roku podpisał z Nowe Jaworzno Grupa
TAURON Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie (dalej „TAURON”) umowę, na mocy której Spółka zobowiązuje się
wykonać na rzecz TAURON zadanie pn. „Zaprojektowanie oraz kompleksowe wykonanie, uruchomienie,
przeprowadzenie ruchu próbnego oraz przekazanie do eksploatacji stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni
ścieków w ramach projektu Budowa nowych mocy w technologiach węglowych w Nowe Jaworzno Grupa TAURON
Sp. z o.o. — budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Nowe Jaworzno Grupa
TAURON Sp. z o.o.” (dalej "Umowa").
Wartość Umowy wynosi 43,3 mln zł netto, natomiast termin jej realizacji określony został na 20.11.2019 roku.
TAURON może dochodzić od Spółki kar umownych m. in. w przypadku zwłoki w przekazaniu dokumentacji (0,05%
wartości Umowy netto za każdy dzień zwłoki), wykonaniu w terminie kluczowych etapów realizacji (0,05% - 0,7%
wartości Umowy netto za każdy dzień zwłoki), podpisaniu protokołów przejęcia (0,08% wartości Umowy netto za
każdy dzień zwłoki), odstąpienia przez TAURON od Umowy z winy Spółki (10% wartości Umowy netto).
Maksymalna łączna kwota kar umownych z powyższych tytułów wynosi 15% wartości Umowy netto. Spółka będzie
zobowiązana również do zapłaty kar umownych w przypadku nieosiągnięcia gwarantowanych parametrów
technicznych. Maksymalna łączna kwota kar umownych z tytułu niedotrzymania gwarantowanych parametrów
technicznych wynosi 15% wartości Umowy netto. Maksymalna odpowiedzialność każdej ze Stron z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy nie będzie łącznie większa niż 100% wartości Umowy netto.
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