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Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Instal Kraków S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 06.02.2023 roku podpisał umowę, na mocy której
Spółka ”MIKOŚ-BUDOWNICTWO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA  
z siedzibą w Krakowie (dalej: ”MIKOŚ-BUDOWNICTWO”) przyjmuje do wykonania inwestycję polegającą na 
budowie budynku wielorodzinnego 3 – segmentowego z garażem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą 
techniczną, zjazdami i miejscami postojowymi, w Zabrzu przy ul. Koźlika.
Termin zakończenia realizacji umowy określony został na dzień 30.09.2024 roku, natomiast wartość umowy 
określona została na ryczałtową kwotę 28.603.963,79 zł netto, bez prawa do waloryzacji wynagrodzenia.
Spółka może dochodzić kar umownych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy lub jej części (0,05%
wartości wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki), za zwłokę w usuwaniu wad i usterek przedmiotu umowy
(0,01% wartości wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki), za każdy dzień przerwy w robotach trwającej ponad 7 
dni, powstałej z przyczyn zawinionych przez ”MIKOŚ-BUDOWNICTWO” (0,01% wartości wynagrodzenia netto za 
każdy dzień przerwy) oraz w przypadku odstąpienia od umowy z winy ”MIKOŚ-BUDOWNICTWO” (10% wartości 
wynagrodzenia netto). 
Łączny limit kar umownych ze wszystkich tytułów nie przekroczy 30% wartości wynagrodzenia brutto. Zamawiający 
może dochodzić odszkodowania uzupełniającego ponad wysokość zastrzeżonych kar umownych.
”MIKOŚ-BUDOWNICTWO” może dochodzić kar umownych w przypadku odstąpienia od umowy z winy Spółki (10% 
wartości wynagrodzenia netto). 
Spółka podaje do publicznej wiadomości niniejszą informację ze względu na fakt, że uznaje umowę za istotną.
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