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Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2017 z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie uzgodnienia z
Syndykiem Masy Upadłości MAXER S.A. w upadłości ("Wykonawca") warunków dalszej realizacji umowy
(Umowa) dotyczącej wykonania projektu budowlanego "Budowa stopnia wodnego Malczyce na rzece
Odrze" (Projekt) Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej „Spółka”,
„Emitent”) informuje, że w dniu 20 lipca 2017 r. reprezentując Konsorcjum firm w składzie: Centrum
Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu – Lider Konsorcjum i ETP S.A. z siedzibą w
Katowicach – Partner Konsorcjum (dalej łącznie zwani: „Generalnym Podwykonawcą”) podpisał z
Wykonawcą aneks (dalej „ Aneks”) do ww. Umowy.

Aneks wprowadza zmiany postanowień do Umowy w związku z uzyskaniem przez Zamawiającego tj.
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu („Zamawiający”) finansowania robót budowlanych na
lata 2017-2018.

Na mocy Aneksu zakres i wartość robót budowlano-montażowych do wykonania przez Konsorcjum w
latach 2017 - 2018 określony został na kwotę 170,43 mln zł netto.

Udział Emitenta w pracach realizowanych przez Konsorcjum jest zbliżony do zakresu prac Partnera
Konsorcjum.

Zgodnie z treścią Aneksu wysokość wynagrodzenia przewidzianego za roboty w 2017 roku to kwota 67,38
mln zł netto a w 2018 roku to kwota 103,05 mln zł netto. Wykonanie robót za wskazane powyżej kwoty
ma doprowadzić do osiągnięcie efektu w postaci umożliwienia śluzowania przez stopień wodny w roku
2019.

Jednocześnie wstępny zakres i wartość robót wykończeniowych uzgodnionych na rok 2019 wynosi 19,82
mln zł netto, przy czym dokładna wartość oraz szczegółowy zakres robót na rok 2019 zostanie ustalona
przez strony w terminie późniejszym.

Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej nie obejmuje robót, które zostaną odrębnie wycenione a są
niezbędne do zakończenia zadania pn. „Budowa stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze.

Na mocy Aneksu termin wykonania przedmiotu Umowy został ustalony na dzień 31 lipca 2019 r.

W związku z zawarciem Aneksu Generalny Podwykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia
Zamawiającemu zaktualizowanej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy



na roboty wykonane przez Wykonawcę, w tym Generalnego Podwykonawcę i zapłacone przez
Zamawiającego do końca 2016 r. na kwotę 14,1 mln zł.

Zabezpieczeniem Należytego Wykonania Umowy na roboty wykonywane przez Generalnego
Podwykonawcę od 01.01.2017 r. będzie kaucja zatrzymywana w wysokości 3% z każdej wystawionej
faktury netto.

W związku z zawarciem Aneksu pozostałe istotne warunki umowy nie uległy zmianie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 


