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Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd LUG S.A. ("Emitent", „LUG”) z siedzibą w Zielonej Górze, w nawiązaniu do raportu
bieżącego nr 14/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku i raportu bieżącego nr 1/2021
z dnia 11 stycznia 2021 roku, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 13 stycznia 2021 roku spółka
zależna Emitenta – LUG Light Factory sp. z o.o. („Spółka”) zawarła umowę, której przedmiotem
jest dostawa nowych opraw oświetleniowych w technologii LED dla Miasta Stołecznego
Warszawy („Zamawiający”).
Zgodnie z treścią złożonej oferty LUG Light Factory sp. z o.o. będzie odpowiedzialna
za realizację projektu, tj. za:
- opracowanie i wdrożenie dedykowanych opraw oświetleniowych,
- opracowanie projektów fotometrycznych,
- dostawę opraw,
- dostawę, instalację i wdrożenie systemu zdalnej kontroli i inwentaryzacji infrastruktury,
- dostawę, instalację i wdrożenie systemu pomiaru wraz z urządzeniem,
- udzielenie licencji,
- niezbędne integracje systemów z rozwiązaniami Zamawiającego
- oraz przeprowadzenie szkoleń dla personelu.
Wymianie będzie podlegać blisko 38,5 tys. opraw ulicznych, które zostaną zaprojektowane
i wykonane przez LUG Light Factory Sp. z o.o. zgodnie z indywidualnym projektem
opracowanym specjalnie dla Warszawy.
Całkowita wartość oferty LUG Light Factory sp. z o.o. wynosi 32 077 690,26 zł brutto.
Dodatkowo Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo opcji, którym objęta będzie dostawa
dodatkowych opraw oświetleniowych LED o całkowitej wartości wynoszącej
5.000.000 zł brutto. Ostateczny termin ostatniej dostawy opraw został określony na dzień
23 grudnia 2022 roku. Płatności z tytułu przedmiotowej umowy będą realizowane zgodnie
z harmonogramem określonym szczegółowo w treści umowy. Płatności do łącznej wysokości
wynoszącej 70% całkowitego wynagrodzenia brutto będą następować w formie płatności
częściowych na podstawie faktur wystawianych przez LUG Light Factory Sp. z o.o., a podstawą
wystawienia każdej z faktur będzie protokół częściowego odbioru opraw.
Pozostałe 30% wynagrodzenia brutto zostanie wypłacone po podpisaniu przez Zamawiającego

protokołu odbioru dla określonego szczegółowo w umowie Etapu II i po upływie 15 miesięcy
okresu rękojmi i gwarancji opraw, liczonego od daty dostawy ostatniej oprawy,
z tym że nie wcześniej niż w I kwartale 2024 roku. W analogiczny sposób realizowane będą
płatności na rzecz Spółki, w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji
dostawy dodatkowych opraw oświetleniowych.
Celem zabezpieczenia prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z przedmiotowej
umowy
Spółka wniosła zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości
5% łącznego wynagrodzenia brutto w formie gwarancji bankowej.
Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy i ryzyka z nią związane, nie odbiegają
od powszechnie stosowanych na rynku warunków, dla tego rodzaju umów.
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