Warszawa, dnia 8 lutego 2019 roku
7/2019
Zawarcie umowy z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z o.o. w Gdyni
Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Sygnity") niniejszym informuje o zawarciu
w dniu 8 lutego 2019 r. pomiędzy Konsorcjum w składzie: Sygnity jako Lider Konsorcjum oraz DHI Polska Sp.
z o.o. jako Partner (łącznie jako "Wykonawca"), a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z o.o. w
Gdyni (dalej jako: "Zamawiający") umowy, której przedmiotem jest wdrożenie systemu zdalnego monitoringu
przepływów i rozbiorów wody i ścieków (dalej jako: "Umowa"). Termin realizacji Umowy został określony na
III kwartał 2020 r.
Strony Umowy ustaliły, że wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy wyniesie ok. 30,3 mln złotych
brutto, przy czym udział Sygnity jako Lidera Konsorcjum w wynagrodzeniu został przez strony Konsorcjum
określony na ok. 16 mln złotych brutto. Na poczet należytego wykonania Umowy, Wykonawca wniesie
zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości ok. 1,5 mln złotych.
Umowa przewiduje obowiązek zapłaty kar umownych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego z tytułu
wystąpienia określonych zdarzeń, w szczególności dotyczących terminowego i bezusterkowego wykonania
przedmiotu Umowy oraz w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy lub przez Wykonawcę z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego brutto. Zamawiający zastrzegł prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. Jednocześnie, całkowita odpowiedzialność
Wykonawcy względem Zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, wliczając w to
odpowiedzialność z tytułu kar umownych obejmuje wyłącznie rzeczywistą stratę Zamawiającego, z wyłączeniem
w całości utraconych korzyści Zamawiającego, a ponadto ograniczona jest do kwoty wynoszącej 100%
wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto wynikającego z Umowy.
Pozostałe warunki realizacji Umowy, w tym w zakresie odpowiedzialności Sygnity z tytułu jej realizacji, jak
również możliwości jej wypowiedzenia nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu
umów.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia
16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).
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