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Treść raportu:

Zarząd spółki Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, że zawarł z podwykonawcą umowę obejmującą
projektowanie, zakupy, wykonanie i dostawę urządzeń, wyposażenia, materiałów, roboty montażowe w ramach
zadania „Zaprojektowanie, wybudowanie, uruchomienie i przekazanie do użytkowania instalacji odazotowania
spalin w EDF Polska S.A. i Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w zakresie obiektu w
Krakowie” (o podpisaniu umowy na to zadanie Instal Kraków S.A. informował w raporcie bieżącym 33/2013).
1. Umowa została zawarta w dniu 26 listopada 2013 r.
2. Stronami umowy są:
a. z jednej strony jako Wykonawca spółka Zakłady Remontowe Energetyki Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach.
b. z drugiej strony jako Zamawiający – spółka Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie.
3. Przedmiotem umowy jest projektowanie, zakupy, wykonanie i dostawa urządzeń, wyposażenia, materiałów,
roboty montażowe w ramach zadania „Zaprojektowanie, wybudowanie, uruchomienie i przekazanie do
użytkowania instalacji odazotowania spalin w EDF Polska S.A. i Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich
KOGENERACJA S.A. w zakresie obiektu w Krakowie”.
4. Tytułem wynagrodzenia umownego Zamawiający zapłaci Wykonawcy, zgodnie z umową, kwotę brutto:
35.074.692,35 zł (trzydzieści pięć milionów siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote 35
groszy).
Wykonawca jest zobowiązany do dotrzymania określonych w umowie terminów pośrednich wykonywania prac, w
szczególności do zakończenia prac do dnia 30.06.2017 r. W pozostałym zakresie warunki umowy nie odbiegają
od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
5. Łączny limit górny kar umownych z tytułu zwłoki w wykonaniu zobowiązań przez Wykonawcę nie może
przekroczyć dwudziestu procent (20%) ceny kontraktowej netto. Łączny limit kar umownych z tytułu Parametrów
Gwarantowanych nie może przekroczyć dziesięciu procent (10%) ceny kontraktowej netto za etap, którego dotyczy.
Łączny limit górny wszystkich kar umownych wynikających z Kontraktu nie może przekroczyć trzydziestu procent
(30%) ceny netto całego Kontraktu. Zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń
odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.
6. Umowa nie została zawarta pod warunkiem ani z zastrzeżeniem terminu.
7. Umowa została uznana za znaczącą, gdyż jej wartość osiągnęła 10% kapitałów własnych Emitenta.
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