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Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Instal Kraków S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 20.12.2018 roku otrzymał od Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji „WOD.-KAN." Spółka z o.o. (dalej „WOD-KAN”) informację o wyborze oferty Spółki jako 
najkorzystniejszej w postępowaniu pn. „Budowa instalacji stabilizacji osadów ściekowych w Zamkniętych 
Komorach Fermentacyjnych na Oczyszczalni Ścieków w Bełchatowie”.
Wartość złożonej przez Spółkę oferty wyniosła 23,2 mln zł brutto. Termin realizacji inwestycji określony został na 24 
miesiące od daty zawarcia umowy.
W związku z dokonanym wyborem oferty Spółka została wezwana przez WOD-KAN do zawarcia umowy w dniu 
03.01.2019 roku, oraz do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości 
brutto umowy.
Zgodnie z zapisami umowy WOD-KAN może dochodzić od Spółki kar umownych m. in. w przypadku opóźnienia w 
wykonaniu przedmiotu Umowy, opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze (0,1% wynagrodzenia 
brutto), odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiada Spółka (10% 
wynagrodzenia brutto) , braku zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy, 
nieprzedłożenia do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo (2% wynagrodzenia brutto), nieprzedłożenia 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany (5% wynagrodzenia 
brutto). Strony mogą, ponad zastrzeżone w umowie kary umowne, dochodzić odszkodowań na zasadach ogólnych 
do wysokości poniesionej szkody.
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