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ANEKS NR 9 

 

do Prospektu Emisyjnego spółki Doradztwo Gospodarcze DGA Spółka Akcyjna 

zatwierdzonego przez Komisj ę Nadzoru Finansowego w dniu 25 wrze śnia 2007 r. 

 

Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez Emitenta w dniu 12 grudnia 2007 r. Raportu 
BieŜącego nr 72/2007, zatytułowanego „Istotna umowa z Fundacją „Fundusz Współpracy” Jednostką Finansująco - 
Kontraktującą dot. studium wykonalności”.  

 

Uzupełnienia tre ści Prospektu zwi ązane z zawarciem przez Emitenta istotnej umowy z Fun dacj ą „Fundusz 
Współpracy” Jednostk ą Finansuj ąco - Kontraktuj ącą dotycz ącej studium wykonalno ści. 
 
 
Str. 147 pkt 22 Cz ęści III Prospektu. 
 
W punkcie 22 Cz ęści III Prospektu dodaje si ę dodatkowy podpunkt 28, zatytułowany „Umowa ze Skarb em 
Państwa na przygotowanie studium wykonalno ści w ramach projektu Wzmocnienie nadzoru regulatora  nad 
sektorem energii”: 
 
28. Umowa ze Skarbem Pa ństwa na przygotowanie studium wykonalno ści w ramach projektu Wzmocnienie 

nadzoru regulatora nad sektorem energii. 
 

W dniu 12 grudnia 2007 r. Emitent zawarł ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Urząd Komitetu Integracji 
Europejskiej, reprezentowany przez działającą na jego zlecenie Fundację „Fundusz Współpracy” z siedzibą w 
Warszawie, umowę oznaczoną nr 9712/JFK/PPt-D3/2007-TF2005/017-488.02.04.01. 

Stroną umowy – wykonawcą – jest Konsorcjum obejmujące spółkę Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. jako Lidera 
Konsorcjum  i Fundację „Instytut Sobieskiego” z siedzibą w Warszawie jako Konsorcjanta. 

Umowa realizowana jest na rzecz Beneficjenta – Urzędu Regulacji Energetyki. 

Umowa zawarta została na skutek wybrania jako najlepszej, oferty Konsorcjum w postępowaniu prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 164 poz. 1163, z późn. zm.). 

Przedmiotem zawartej umowy jest „Przygotowanie na podstawie badań przeprowadzonych przez Wykonawcę, 
branŜowego studium wykonalności składającego się z 4 raportów oraz analizy końcowej stanowiącej podsumowanie 
całości prac w ramach projektu Transition Facility PL2005/017-488.02.04 „Wzmocnienie nadzoru regulatora nad 
sektorem energii” – Nr Referencyjny: 2005/017-488.02.04.01. 

Z uwagi na fakt, iŜ w ramach realizacji umowy stworzony zostanie utwór w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631), Konsorcjum przeniesie na Zamawiającego prawa 
autorskie majątkowe do wykonanego studium. 

Umowa realizowana jest w ramach projektu nr 2005/017-488.02.04 finansowanego przez Unię Europejską ze środków 
Transition Facility 2005 przyznanych Polsce Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie wkładu 
finansowego w ramach środków przejściowych na wzmocnienie moŜliwości instytucjonalnych w Polsce. 

Wartością umowy jest kwota 463.689,43 euro brutto, tj. 1.708.000,-PLN brutto - przy uwzględnieniu przelicznika stałego 
1,- euro= 3.6835 PLN. 

Przedmiot umowy zrealizowany zostanie w ciągu 9 miesięcy od dnia podpisania umowy. Przy czym za wykonanie 
umowy uznaje się podpisanie przez zamawiającego Świadectwa NaleŜytego Wykonania Umowy. 

Konsorcjum zobowiązane jest do wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy wynoszącego 10% wartości 
umowy. Zabezpieczeniem wykonania umowy będzie gwarancja ubezpieczeniowa. Zabezpieczenie naleŜytego 
wykonania umowy słuŜyć będzie do pokrycia ewentualnych roszczeń z tytułu naleŜytego wykonania lub niewykonania 
umowy. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy zostanie zwrócone Konsorcjum w terminie 30 dniu od daty 
wystawienia przez zamawiającego Świadectwa NaleŜytego Wykonania Umowy. 
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Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia następujących kar umownych: 

1) za przekroczenie terminu realizacji umowy, z przyczyn leŜących po stronie Konsorcjum, za kaŜdy dzień 
opóźnienia w wysokości 0,5% wartości umowy brutto, 

2) za przekroczenie terminów odbiorów etapów, z przyczyn leŜących po stronie Konsorcjum, za kaŜdy dzień 
opóźnienia w wysokości 0,05% wartości umowy brutto, 

3) za odstąpienie Konsorcjum od umowy – w wysokości 30% wartości umowy brutto, 

4) za odstąpienie Zamawiającego od umowy z winy Konsorcjum – w wysokości 30% wartości umowy brutto, 

5) w razie naruszenia przez Konsorcjum lub jego pracowników, konsultantów, doradców, podwykonawców lub inne 
osoby, przy pomocy których Konsorcjum realizuje umowę, obowiązków dotyczących zachowania poufności 
określonych w umowie – w wysokości 5% wartości umowy brutto. 

Zamawiającemu przysługuje równieŜ prawo do odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie 
publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  

2) w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawa, 

3) w przypadku gdy Konsorcjum nie przystąpi do wykonywania umowy w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia 
wykonywania umowy lub nie kontynuuje jej wykonania w okresie 30 dni, 

4) w przypadku gdy Konsorcjum, pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego, określającego termin 
usunięcia stwierdzonych naruszeń, nie wykonuje umowy zgodnie z warunkami umownymi lub w raŜący sposób 
zaniedbuje lub narusza zobowiązania umowne, 

5) w przypadku gdy w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku Członków 
Konsorcjum lub znacznej jego części lub nastąpiło ogłoszenie upadłości Członków Konsorcjum,  

6) Członkowie Konsorcjum przystąpili do likwidacji swoich firm, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu 
przekształcenia lub restrukturyzacji, 

7) Członkowie Konsorcjum powierzyli wykonywanie umowy lub jej części jakiejkolwiek osobie trzeciej bez zgody 
zamawiającego wyraŜonej w formie pisemnej, 

8) nastąpiła niedopuszczalna zmiana składu Konsorcjum, 

9) Konsorcjum nie wykona umowy do dnia 15 grudnia 2008 r. tj. do końca realizacji projektu. 

Umowa uznana została za istotną z uwagi na specjalistyczny i kompleksowy charakter jej przedmiotu oraz z uwagi na 
znaczenie realizacji umowy w dorobku projektowym Emitenta. 

 

Skróty stosowane w niniejszym aneksie mają znaczenia, jakie nadano im w Prospekcie (Część V Prospektu  
- pkt. 5. Definicje i objaśnienia skrótów). 

Numeracja stron nawiązuje do Prospektu opublikowanego na stronie www.dga.pl 


