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Temat:  

Znacząca umowa z Warbud S.A. 

 

Podstawa prawna:  

Art. 56 ust. 1 pkt  2 ustawy o ofercie publicznej – informacje bieżące i okresowe 

 

Treść raportu: 

Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Emitent) informuje, że w okresie 

od dnia 18 lipca 2011r. do dnia 14 maja 2012r. zawarł ze Spółką pod firmą  Warbud S.A. 

z siedzibą w Warszawie (dalej Odbiorca), umowy na dostawę zbrojeń budowlanych o łącznej 

wartości szacunkowej 26 464 500,00zł (dwadzieścia sześć milionów czterysta sześćdziesiąt 

cztery tysiące pięćset złotych) netto. Największa z zawartych umów to Umowa o współpracy 

handlowej w zakresie dostaw stali zbrojeniowej na inwestycje prowadzone przez Odbiorcę   

z dnia 7 grudnia 2011r. (dalej Umowa). 

 

Wartość szacunkowa tej Umowy wynosi 13 335 000,00 zł (trzynaście milionów trzysta 

trzydzieści pięć tysięcy złotych)  netto. 

 

Przewidywany termin zakończenia dostaw: 31.12.2012 r. 

 

Termin płatności: 30 dni od daty doręczenia faktury VAT 

Kary umowne: 

a) w przypadku naruszenia postanowień Umowy poprzez niewykonanie dostaw przez 

Emitenta w ilości i  w sposób w niej określonych, Odbiorca ma prawo naliczyć karę 

umowną w wysokości 20% wartości niezrealizowanych dostaw; 

b) w przypadku odstąpienia od ustalonego w Umowie sposobu dostaw przez 

którąkolwiek ze Stron druga Strona może naliczyć karę umowną w wysokości 20% 

wartości niezrealizowanych dostaw; 

c) w przypadku naliczenia kary umownej określonej w pkt. a), Odbiorcy nie przysługuje 

prawo do naliczenia kary umownej określonej w pkt. b); 

d) za opóźnienie w realizacji  z przyczyn zależnych od Emitenta i przekraczających jeden 

dzień roboczy Odbiorcy przysługuje prawo do naliczenia kary w  wysokości 4 % 

należności za dostawę opóźnionej partii; 

e) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze Odbiorca może naliczyć 

karę umowną w wysokości  4 % należności za dostawę wadliwej partii. 

 

Strony zastrzegły prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych do wysokości faktycznie poniesionej szkody. 

 

Umowa została zawarta na warunkach powszechnie stosowanych dla danego typu umów. 

 

Wartość umów z Odbiorcą przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.  


