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Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Instal Kraków S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 30.12.2020 roku podpisał z Zakładem Wodociągów 
i Kanalizacji „WOD – KAN” sp. z o.o. z siedzibą w Mokrej Prawej (dalej: "Zamawiający") Umowę o wykonanie 
inwestycji pn.: "Modernizacja Oczyszczalni Ścieków wraz z częścią osadową w Mokrej Prawej – Etap III” (dalej: 
"Umowa").
Wartość Umowy wynosi 43,8 mln zł brutto, natomiast termin zakończenia realizacji inwestycji został określony na 
29.12.2022 roku.
Zgodnie z postanowieniami Umowy, Zamawiający może dochodzić od Spółki kar umownych m.in. za opóźnienie w 
realizacji przedmiotu umowy (w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia), za 
nieterminowe usunięcie wad lub usterek (w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień 
opóźnienia), czy też za naruszenie Procedury Zgłaszania Wad i Usterek, w tym za niedotrzymanie przez Spółkę 
terminów na przystąpienie do usuwania wad lub usterek (w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia brutto za 
każdy dzień opóźnienia).  
Spółka będzie  zobowiązana do zapłaty Zamawiającemu kary umownej za odstąpienie od Umowy przez Spółkę 
lub przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Spółki w wysokości 20% wynagrodzenia Umownego 
brutto. 
Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Spółce kary umownej za odstąpienie od Umowy przez Spółkę z 
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia Umownego brutto.
Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 
wysokość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej Umowy.
Łączna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze Stron ze 
wszystkich tytułów nie może przekraczać 30% wartości wynagrodzenia Umownego brutto.
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