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Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd TORPOL S.A. [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu 13 stycznia 2020 r. została zawarta z POLKOL sp. z o.o. 
[Podwykonawca] umowa na wykonanie przez Podwykonawcę określonych robót budowalnych [Umowa] w związku 
z pracami prowadzonymi przez Emitenta na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. [Zamawiający] na Stacji 
Świnoujście w ramach umowy na realizację projektu pn.: "Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w 
Szczecinie i Świnoujściu", o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 52/2019 [Umowa główna].

Wartość Umowy wynosi ok. 13,6 mln zł netto.
Termin realizacji robót objętych przedmiotem Umowy został określony na 27.11.2021 . 

Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady Podwykonawcy obejmuje okres tożsamy z okresem gwarancyjnym 
udzielonym Zamawiającemu przez Emitenta w oparciu o postanowienia Umowy głównej, wydłużony o 15 dni.

Umowa przewiduje możliwość naliczenia kar umownych m. in. w przypadku nieterminowego lub niewłaściwego 
wykonania jej przedmiotu, przy czym limit kar umownych został ograniczony do wysokości 50% wartości 
wynagrodzenia. Zapłata kary umownej nie pozbawia Emitenta prawa dochodzenia na zasadach ogólnych 
odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

Pozostałe warunki Umów, w tym w zakresie ich zabezpieczenia i możliwości odstąpienia od nich lub jej 
rozwiązania, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Jednocześnie Emitent informuje, iż w okresie ostatniego roku zawarł z Podwykonawcą dodatkowo 
zlecenia/umowy na realizację prac na  o łącznej wartości ok. 51,8  mln zł netto.
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