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Temat:
Podpisanie umowy z generalnym wykonawcą na realizację projektu inwestycyjnego
Podstawa prawna:
Art. 17 ust 1 MAR – informacje poufne
Treść:
Zarząd SferaNET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”) informuje, iż w związku z realizacją
projektu inwestycyjnego na mocy umowy podpisanej w dniu 09 sierpnia 2017 r. z Centrum Projektów
Polska Cyfrowa (raport ESPI nr 12/2017 z dnia 09.08.2017 r.), a także wyborem generalnego
wykonawcy w dniu 15 stycznia 2018 r. (raport ESPI nr 2/2018 z dnia 15.01.2018 r.), w dniu 02 lutego
2018 r. podpisał umowę („Umowa”) z konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL S.A. z
siedzibą w Dąbrowie Górniczej, Fibre Tech S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej oraz e-Gminy Sp. z
o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (dalej razem jako „Wykonawca”) na generalne wykonawstwo
przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu i budowie sieci szerokopasmowej i realizowanego
w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Wyeliminowanie terytorialnych
różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, w ramach projektu „Sieć szerokopasmowa w powiecie bielskim i cieszyńskim” (nr
POPC.01.01.00-24-0046/17).
Przedmiotem Umowy (dalej również: „Zamówienia”) jest zaprojektowanie, wybudowanie i
uruchomienie sieci szerokopasmowej dostępowej, zapewniającej mieszkańcom, podmiotom
publicznym oraz gospodarczym z terenu wybranych miejscowości powiatów możliwość korzystania z
usług szerokopasmowych, Internetu, telewizji oraz z multimedialnych zasobów informacji i usług
świadczonych elektronicznie - zgodnie z treścią zapytania ofertowego i jego załączników oraz treścią
oferty Wykonawcy. Zamówienie polega w szczególności na:
a) przygotowaniu dokumentacji (projekt budowlany, projekt wykonawczy) niezbędnej do
wybudowania sieci NGA (sieci nowej generacji) w technologii FTTH (fibre - to - the – home);
b) budowie infrastruktury pasywnej sieci szerokopasmowej;
c) budowie węzłów sieci szerokopasmowej;
d) dostawie, instalacji i uruchomienia urządzeń aktywnych stanowiących wyposażenie węzłów;
e) wykonaniu testów, prób, odbiorów częściowych i przekazaniu prac;
f) uruchomieniu sieci i urządzeń;
g) przygotowaniu dokumentacji powykonawczej oraz geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej;
h) innych pracach niezbędnych dla dostarczenia kompletnej sieci umożliwiającej świadczenie
usług szerokopasmowych zgodnie z opisem funkcjonalnym w dokumentacji postępowania;
i) zapewnieniu serwisu gwarancyjnego.
Zgodnie z zapisami Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości przedmiotu Umowy w
terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r. z zastrzeżeniem, iż podłączenie do sieci szerokopasmowej 80%
jednostek oświatowych nastąpi w terminie do dnia 24 września 2018 r. oraz podłączenie do sieci
szerokopasmowej 20% jednostek oświatowych nastąpi w terminie do dnia 27 marca 2019 r.
Wartość Umowy wynosi 53.013.000,00 zł brutto. Wartość dofinansowania wynosi 33.566.553,27 zł, z
czego w 95% środki zostaną przekazane Spółce w formie zaliczek. Jednocześnie Zarząd wskazuje, iż
podpisanie Umowy uprawnia Spółkę do wydatkowania środków z pierwszej zaliczki, o którą Spółka
wnioskowała i którą otrzymała w wysokości 4 862 566,28 zł na poczet zrealizowanych prac. Tytułem

zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy przez Wykonawcę, zobowiązany został do wniesienia
na rachunek bankowy Spółki kwotę 2.650.650,00 zł.
Strony w Umowie przewidziały kary umowne, związane z niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem zobowiązań umownych na zasadach ogólnych, do którym m.in. w szczególności należy
zaliczyć następujące kary:
- za niedotrzymanie terminu zakończenia wykonania części lub całości Zamówienia, w wysokości
0,01% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia, bez względu na przyczynę
niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązania,
- za niedotrzymanie terminu w wykonaniu etapu Zamówienia w terminie, wynikającym z
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w wysokości 0,005% wynagrodzenia umownego brutto, za
każdy dzień opóźnienia, bez względu na przyczynę niewykonania lub niewłaściwego wykonania
zobowiązania,
- za niedotrzymanie terminu usunięcia wad stwierdzonych w czasie trwania Umowy albo w okresie
gwarancji lub rękojmi - w wysokości 0,005% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień
opóźnienia, bez względu na przyczynę niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązania,
liczony od dnia upływu terminu na usunięcie wad udzielonego przez Spółkę Wykonawcy zgodnie z
warunkami opisu przedmiotu zamówienia lub ustalonego w inny sposób na podstawie postanowień
Umowy,
- za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w
wysokości 10% wynagrodzenia brutto,
- za odstąpienie od Umowy przez Spółkę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości
10% wynagrodzenia brutto.
Dodatkowo, Spółka może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli
Wykonawca narusza w sposób rażący postanowienia Umowy. Spółka ma również prawo odstąpić od
Umowy w zakresie niewykonanych robót, w każdym czasie, informując o tym fakcie Wykonawcę z
dwutygodniowym wyprzedzeniem. Z kolei Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy
jeżeli Spółka ze swojej winy - mimo pisemnego wezwania przez Wykonawcę do zapłaty – nie
wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur w oznaczonym terminie, a opóźnienie wynosi ponad dwa
miesiące liczone od daty upływu - wynikającego z niniejszej Umowy - terminu zapłaty tej faktury,
której opóźnienie dotyczy. Wykonawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni po
bezskutecznym upływie terminu wskazanego przez niego w wezwaniu.

