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Raport bieżący nr 19/2009             Data sporządzenia: 2009-03-19 

 

Temat: 

Znacząca umowa 

 

Podstawa prawna: 

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

 

Treść raportu: 

Zarząd Konsorcjum Stali S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zwrotnie podpisany 

aneks do umowy zawartej dnia 2 lutego 2009 r. z Strabag Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 

ul. Brechta 7 (dalej: Odbiorca). Przedmiotem umowy jest dostawa elementów zbrojarskich i 

koszy zbrojeniowych na potrzeby budowy Autostradowej Obwodnicy Wrocławia.  

 

Przewidywany termin zakończenia dostaw: 31.12.2010 r.  

 

Szacunkowa wartość umowy po aneksowaniu: 22 930 033,31 (słownie: dwadzieścia dwa 

miliony dziewięćset trzydzieści tysięcy trzydzieści trzy 31/100) zł netto. 

 

Warunki finansowe: termin płatności 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej 

faktury VAT. 

 

Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa dobrego wykonania: 10 % wartości Umowy wraz z 

Aneksem netto ważna do 1 maja 2011 r. 

 

Kary i odszkodowania umowne: 

1. za odstąpienie od umowy przez Emitenta jeżeli: 

• Odbiorca opóźnia się więcej niż 60 dni w zapłacie należnej Emitentowi 

płatności w związku z realizacją umowy, 

•  Odbiorca zlecił wykonanie i dostawę zbrojenia będącego przedmiotem 

umowy innemu podmiotowi bez uzasadnionej przyczyny, z wyłączeniem 

przypadku, gdy Emitent pozostaje w zwłoce przekraczającej 21 dni w stosunku 

do terminu realizacji wynikającego z harmonogramu,  

– 10% szacunkowej wartości umowy netto; 

2. za odstąpienie od umowy przez Odbiorcę jeżeli: 

• Emitent opóźnia się z dostawą ponad 7 dni w stosunku do terminów 

określonych w dwustronnie uzgodnionym harmonogramie; 

• Emitent przerwał realizację dostawa przez okres dłuższy niż 5 dni bez zgody 

Odbiorcy, 

• Dostarczone zbrojenie nie spełnia technicznych i formalnych warunków 

kwalifikujących je do wbudowania 

- 10% szacunkowej wartości umowy netto; 

3. za opóźnienie w wykonaniu dostawy – 0,2% wartości zamówionej partii zbrojenia nie 

dostarczonej w terminie za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia; 

4. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w czasie trwania 

gwarancji i rękojmi – 0,2% wartości wadliwego zbrojenia za każdy kalendarzowy dzień 

opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady. 
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Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Odbiorca może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego. W przypadku gdy zwłoka Emitenta przekroczy o 21 dni 

terminy realizacji wynikające z harmonogramu, Odbiorca uprawniony jest do zakupu 

zbrojenia od osoby trzeciej i obciążenia Emitenta poniesionymi z tego tytułu kosztami w 

szczególności różnicą cenową. 

 

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

 

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. 

 


