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Temat: 

Umowa znacząca 

 

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 12 kwietnia 2012r. do 22 lutego 2013r. zawarł ze Spółką pod firmą Strabag Sp. z o.o. 

z siedzibą w Pruszkowie (dalej Zamawiającym), umowy na dostawę  prefabrykowanej stali 

zbrojeniowej o łącznej wartości szacunkowej 22.716.272,22 zł (dwadzieścia dwa miliony 

 siedemset szesnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote 22/100 groszy) netto.  

Największa z zawartych z Zamawiającym umów to Umowa Szczegółowa nr 2 na dostawy 

prefabrykowanej stali zbrojeniowej, o której zawarciu Emitent powziął wiadomość w dniu 16 

kwietnia 2012 r. (dalej Umowa). Wartość szacunkowa tej Umowy wynosi 6.854.700,00 zł 

(sześć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset złotych) netto. Przewidywany 

termin zakończenia dostaw z Umowy to 31 grudnia 2012 r.  

 

Emitent zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy wynikającą z winy Emitenta w wysokości 2% 

wartości netto danej partii elementów zbrojarskich, której dotyczy zwłoka, za każdy jej dzień 

w stosunku do terminów dostaw wynikających z Umowy, lecz nie więcej niż 10 % wartości 

szacunkowej netto Umowy, 

2. za zwłokę w usunięciu stwierdzonych wad w wysokości 2% wartości netto danej partii 

elementów zbrojarskich dotkniętych wadą za każdy dzień zwłoki, liczonej od bezskutecznego 

upływu terminu usunięcia wad uzgodnionego przez obie strony Umowy, lecz nie więcej niż 

10 % wartości szacunkowej netto Umowy, 

3. za odstąpienie od Umowy z winy Emitenta w wysokości 10 % wartości szacunkowej netto 

Umowy. 

 

Zamawiający zapłaci Emitentowi kary umowne: 

 

1. za odstąpienie od Umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10 % wartości szacunkowej 

netto Umowy, 

2. za zwłokę w odbiorze wykonanych i dostarczonych elementów zbrojarskich w wysokości 

1% wartości netto danej partii elementów zbrojarskich za każdy dzień zwłoki liczony od daty 

zgłoszenia gotowości dostawy przez Emitenta, lecz nie więcej niż 10 % wartości szacunkowej 

netto Umowy. 

 

Strony wprowadziły uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych 

przekraczających wysokość kar umownych. 

 

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


