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Raport bieżący nr 3/2022
Temat:
Zawarcie znaczącej umowy o wartości 72,26 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie farmy
wiatrowej.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ONDE S.A. (Emitent) informuje, iż konsorcjum firm ONDE SA oraz P&Q Sp. z o.o. z siedzibą
w Białymstoku zawarło umowę na roboty budowlane na niżej określonych warunkach:
1. Inwestor: Windpower Ujście sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu;
2. Szacunkowa wartość kontraktu netto: 72.260.000,00 PLN netto; w tym wartość
przypadająca na ONDE S.A.: 42.279.961,26 PLN netto;
3. Przedmiot kontraktu: wykonanie instalacji i urządzeń pomocniczych dla farmy wiatrowej (z
tym, że wykonanie prac fundamentowych jest uzależnione od otrzymania przez Emitenta
polecenia rozpoczęcia robót od Inwestora do dnia 31.01.2022);
4. Ostateczny termin realizacji kontraktu: grudzień 2022;
5. Warunki płatności: fakturowanie częściowe zgodnie z realizacją kamieni milowych. Faktury
płacone w terminie 30 dni;
6. Kary i odpowiedzialność:
• za opóźnienie w realizacji kontraktu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –
0,2% całkowitej wartości kontraktu za każdy pełny dzień opóźnienia.
• maksymalna dopuszczalna kwota kar umownych nie przekroczy 20% całkowitej
wartości kontraktu;
7. Zabezpieczenia: gwarancja ubezpieczeniowa lub bankowa w wysokości 7,5% ceny
umownej oraz 5% ceny umownej z tytułu gwarancji i rękojmi, na okres pierwszych 2 lat, a
po upływie tego okresu w wysokości 3% ceny umownej na okres 3 lat;
8. Udzielona gwarancja jakości: na warunkach rynkowych.
Odpowiedzialność Emitenta za niewłaściwe wykonanie kontraktu jest solidarna i ograniczona do
kwoty całkowitej wartości kontraktu.
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