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ANEKS NR 9 

 

do Prospektu Emisyjnego spółki Doradztwo Gospodarcze DGA Spółka Akcyjna 

zatwierdzonego przez Komisj� Nadzoru Finansowego w dniu 25 wrze�nia 2007 r. 

 

Niniejszy aneks został sporz�dzony w zwi�zku z opublikowaniem przez Emitenta w dniu 12 grudnia 2007 r. Raportu 
Bie��cego nr 72/2007, zatytułowanego „Istotna umowa z Fundacj� „Fundusz Współpracy” Jednostk� Finansuj�co - 
Kontraktuj�c� dot. studium wykonalno�ci”.  

 

Uzupełnienia tre�ci Prospektu zwi�zane z zawarciem przez Emitenta istotnej umowy z Fundacj� „Fundusz 
Współpracy” Jednostk� Finansuj�co - Kontraktuj�c� dotycz�cej studium wykonalno�ci. 
 
 
Str. 147 pkt 22 Cz��ci III Prospektu. 
 
W punkcie 22 Cz��ci III Prospektu dodaje si� dodatkowy podpunkt 28, zatytułowany „Umowa ze Skarbem 
Pa�stwa na przygotowanie studium wykonalno�ci w ramach projektu Wzmocnienie nadzoru regulatora nad 
sektorem energii”: 
 
28. Umowa ze Skarbem Pa�stwa na przygotowanie studium wykonalno�ci w ramach projektu Wzmocnienie 

nadzoru regulatora nad sektorem energii. 
�

W dniu 12 grudnia 2007 r. Emitent zawarł ze Skarbem Pa�stwa reprezentowanym przez Urz�d Komitetu Integracji 
Europejskiej, reprezentowany przez działaj�c� na jego zlecenie Fundacj� „Fundusz Współpracy” z siedzib� w 
Warszawie, umow� oznaczon� nr 9712/JFK/PPt-D3/2007-TF2005/017-488.02.04.01. 

Stron� umowy – wykonawc� – jest Konsorcjum obejmuj�ce spółk� Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. jako Lidera 
Konsorcjum  i Fundacj� „Instytut Sobieskiego” z siedzib� w Warszawie jako Konsorcjanta. 

Umowa realizowana jest na rzecz Beneficjenta – Urz�du Regulacji Energetyki. 

Umowa zawarta została na skutek wybrania jako najlepszej, oferty Konsorcjum w post�powaniu prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego zgodnie z ustaw� z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie� publicznych (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 164 poz. 1163, z pó�n. zm.). 

Przedmiotem zawartej umowy jest „Przygotowanie na podstawie bada� przeprowadzonych przez Wykonawc�, 
bran�owego studium wykonalno�ci składaj�cego si� z 4 raportów oraz analizy ko�cowej stanowi�cej podsumowanie 
cało�ci 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, i� 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 Zamawiaj�cego prawa 
autorskie maj�tkowe do wykonanego studium. 

Umowa realizowana jest w ramach projektu nr 2005/017-488.02.04 finansowanego przez Uni� Europejsk� ze �rodków 
Transition Facility 2005 przyznanych Polsce Decyzj� Komisji Europejskiej z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie wkładu 
finansowego w ramach �rodków przej�ciowych na wzmocnienie mo�liwo�ci instytucjonalnych w Polsce. 

Warto�ci� umowy jest kwota 463.689,43 euro brutto, tj. 1.708.000,-PLN brutto - przy uwzgl�dnieniu przelicznika stałego 
1,- euro= 3.6835 PLN. 

Przedmiot umowy zrealizowany zostanie w ci�gu 9 miesi�cy od dnia podpisania umowy. Przy czym za wykonanie 
umowy uznaje si� podpisanie przez zamawiaj�cego �wiadectwa Nale�ytego Wykonania Umowy. 

Konsorcjum zobowi�zane jest do wniesienia zabezpieczenia nale�ytego wykonania umowy wynosz�cego 10% warto�ci 
umowy. Zabezpieczeniem wykonania umowy b�dzie gwarancja ubezpieczeniowa. Zabezpieczenie nale�ytego 
wykonania umowy słu�y� b�dzie do pokrycia ewentualnych roszcze� z tytułu nale�ytego wykonania lub niewykonania 
umowy. Zabezpieczenie nale�ytego wykonania umowy zostanie zwrócone Konsorcjum w terminie 30 dniu od daty 
wystawienia przez zamawiaj�cego �wiadectwa Nale�ytego Wykonania Umowy. 
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Zamawiaj�cemu przysługuje prawo do naliczenia nast�puj�cych kar umownych: 

1) za przekroczenie terminu realizacji umowy, z przyczyn le��cych po stronie Konsorcjum, za ka�dy dzie� 
opó�nienia w wysoko�ci 0,5% warto�ci umowy brutto, 

2) za przekroczenie terminów odbiorów etapów, z przyczyn le��cych po stronie Konsorcjum, za ka�dy dzie� 
opó�nienia w wysoko�ci 0,05% warto�ci umowy brutto, 

3) za odst�pienie Konsorcjum od umowy – w wysoko�ci 30% warto�ci umowy brutto, 

4) za odst�pienie Zamawiaj�cego od umowy z winy Konsorcjum – w wysoko�ci 30% warto�ci umowy brutto, 

5) w razie naruszenia przez Konsorcjum lub jego pracowników, konsultantów, doradców, podwykonawców lub inne 
osoby, przy pomocy których Konsorcjum realizuje umow�, obowi�zków dotycz�cych zachowania poufno�ci 
okre�lonych w umowie – w wysoko�ci 5% warto�ci umowy brutto. 

Zamawiaj�cemu przysługuje równie� prawo do odst�pienia od umowy w nast�puj�cych okoliczno�ciach: 

1) w razie wyst�pienia istotnej zmiany okoliczno�ci powoduj�cych, �e wykonanie umowy nie le�y w interesie 
publicznym, czego nie mo�na było przewidzie� w chwili zawarcia umowy,  

2) w przypadkach okre�lonych w obowi�zuj�cych przepisach prawa, 

3) w przypadku gdy Konsorcjum nie przyst�pi do wykonywania umowy w terminie 30 dni od daty rozpocz�cia 
wykonywania umowy lub nie kontynuuje jej wykonania w okresie 30 dni, 

4) w przypadku gdy Konsorcjum, pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiaj�cego, okre�laj�cego termin 
usuni�cia stwierdzonych narusze�, nie wykonuje umowy zgodnie z warunkami umownymi lub w ra��cy sposób 
zaniedbuje lub narusza zobowi�zania umowne, 

5) w przypadku gdy w wyniku wszcz�tego post�powania egzekucyjnego nast�piło zaj�cie maj�tku Członków 
Konsorcjum lub znacznej jego cz��ci lub nast�piło ogłoszenie upadło�ci Członków Konsorcjum,  

6) Członkowie Konsorcjum przyst�pili do likwidacji swoich firm, z wyj�tkiem likwidacji przeprowadzonej w celu 
przekształcenia lub restrukturyzacji, 

7) Członkowie Konsorcjum powierzyli wykonywanie umowy lub jej cz��ci jakiejkolwiek osobie trzeciej bez zgody 
zamawiaj�cego wyra�onej w formie pisemnej, 

8) nast�piła niedopuszczalna zmiana składu Konsorcjum, 

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

Umowa uznana została za istotn� 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 maj� znaczenia, jakie nadano im w Prospekcie (Cz��� V Prospektu  
- pkt. 5. Definicje i obja�nienia skrótów). 

Numeracja stron nawi�zuje do Prospektu opublikowanego na stronie www.dga.pl 


