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Raport bieżący nr 41/2014                                                  Data sporządzenia: 2014-11-21 
 

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 dniu 
dzisiejszym powziął wiadomość, iż w okresie od dnia 04 grudnia 2013 r. do dnia 21 listopada 
2014 r. zawarł ze spółką HOCHTIEF Polska S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Elbląskiej 14 
(dalej: Odbiorca), umowy dostaw zbrojeń prefabrykowanych, o łącznej szacunkowej wartości 
27 536 000 zł (dwadzieścia siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy złotych) netto. 
Największa z zawartych umów to Umowa na dostawy zbrojeń prefabrykowanych, o której 
zawarciu Emitent powziął wiadomość w dniu 25 września 2014 r (dalej: Umowa). Umowa 
została zawarta z Odbiorcą działającym łącznie z WARBUD S.A., Al. Jerozolimskie 162A, 02-
342 Warszawa oraz HOCHTIEF Construction AG Openpiatz 2, 45128 Essen, Niemcy w ramach 
spółki cywilnej WARBUD - HOCHTIEF - Muzeum II Wojny Światowej s.c. z siedzibą  
w Warszawie (02-342) Al. Jerozolimskie 162A. Wartość szacunkowa Umowy wynosi  
ok. 13 mln zł (słownie: trzynaście milionów złotych) netto. Przewidywany termin zakończenia 
dostaw: 30.04.2015 r. 
Emitent jest zobowiązany zapłacić Odbiorcy karę umową:  

a) za odstąpienie od Umowy z winy Emitenta w wysokości 10% wartości szacunkowej netto 

Umowy, 

b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy wynikającą z winy Emitenta, w wysokości 1% 

wartości szacunkowej netto Umowy za każdy jej dzień w stosunku do terminów dostaw 

wynikających z Umowy, lecz nie więcej niż 10% wartości szacunkowej netto Umowy; 

c) za zwłokę w usunięciu stwierdzonych wad w wysokości 1% wartości netto danej partii 

Towarów dotkniętej wadą za każdy dzień zwłoki, liczonej od bezskutecznego upływu 

terminu usunięcia wad uzgodnionego przez obie Strony Umowy; lecz nie więcej niż 10 % 

wartości szacunkowej Umowy; 

Odbiorca jest zobowiązany zapłacić Emitentowi karę umową:  

a) za odstąpienie od Umowy z winy Odbiorcy, w wysokości 10% wartości szacunkowej netto 

Umowy, 

b) za zwłokę w odbiorze Towarów w wysokości 1% wartości netto danej dostawy Towarów 
za każdy dzień zwłoki liczony od daty zgłoszenia gotowości dostawy przez Emitenta, lecz 
nie więcej niż 10 % wartości szacunkowej netto Umowy, 

Strony zastrzegły prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
poniesionej szkody. 
Umowa została zawarta na warunkach powszechnie stosowanych dla tego typu umów. 
 
Wartość zawartych umów z Odbiorcą przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. 
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O zawarciu Umowy Emitent informował w raporcie bieżącym nr 35/2014 z dnia 16.10.2014 r. 
Stroną Umowy jest bowiem również Warbud S.A, a jej zawarcie spowodowało iż wartość 
umów z Warbud S.A. przekroczyła 10% kapitałów własnych Emitenta.  
 


