09.05.2022

Raport bieżący nr 16/2022

Temat:
Zawarcie znaczącej umowy o wartości 37.989.396,69 zł netto na ROBOTY BUDOWLANE w ramach
projektu pn.: „Przebudowa ulic i dróg rowerowych w celu zmniejszenia emisji spalin wokół Starówki
ujętej na liście UNESCO – zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu.”
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ONDE S.A. (Emitent) informuje, iż Spółka ONDE S.A. w dniu 9 maja 2022 r. zawarła umowę
na roboty budowlane: w ramach projektu pn.: „Przebudowa ulic i dróg rowerowych w celu
zmniejszenia emisji spalin wokół Starówki ujętej na liście UNESCO – zagospodarowanie Bulwaru
Filadelfijskiego w Toruniu” na niżej określonych warunkach:
1. Inwestor: Gmina Miasta Toruń;
2. Całkowita wartość kontraktu netto: 37.989.396,69 zł;
3. Przedmiot kontraktu: Przebudowa ulic i dróg rowerowych w celu zmniejszenia emisji spalin
wokół Starówki ujętej na liście UNESCO – zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w
Toruniu.
4. Ostateczny termin realizacji kontraktu: 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
5. Kary i odpowiedzialność:
• za zwłokę w wykonaniu robót objętych zamówieniem – 0,1% wynagrodzenia brutto za
każdy dzień zwłoki;
• za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji – 0,03%
wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
• z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w
wysokości 10% wynagrodzenia brutto;
• z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w wysokości 10 %
kwoty należnego wynagrodzenia podwykonawcy lub odpowiednio dalszemu
podwykonawcy;
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•

z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy 5 % kwoty należnego wynagrodzenia podwykonawcy lub odpowiednio
dalszemu podwykonawcy.

Maksymalna dopuszczalna kwota kar umownych nie przekroczy 30% wynagrodzenia brutto.
6. Okresy gwarancyjne: gwarancja udzielona jest na 5 lat, z tym, że na urządzenia
wbudowane/zamontowane przez Wykonawcę – termin gwarancji wynosi zgodnie z okresem
gwarancji producenta, jednak nie krócej niż 2 lata. Rękojmia udzielona jest na 5 lat zarówno dla
robót budowlanych jak i dla urządzeń wbudowanych/zamontowanych przez Wykonawcę.
Umowa przewiduje możliwość żądania zmiany wynagrodzenia, jeżeli wg ogłoszonego przez GUS
wskaźnika cen produkcji budowlano–montażowej ogółem w 12 (dwunastym) miesiącu
obowiązywania umowy, ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym
miesiącem roku poprzedniego zmienią się o więcej niż 5,5 %.
Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych.
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