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Temat: 

Znacząca umowa  

 

Podstawa prawna: 

Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne 

Treść raportu: 

Zarząd Konsorcjum Stali S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał 

podpisany egzemplarz umowy z Wrocławskim Przedsiębiorstwem Budownictwa 

Przemysłowego nr 2 WROBIS S.A. (dalej: WROBIS) z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy 

Szewskiej 3, dotyczącej dostaw prefabrykatów zbrojarskich, stali prostej w wiązkach, siatek 

typowych i nietypowych na budowę prowadzoną przez WROBIS w ramach Konsorcjum 

Mostostal Warszawa S.A., J&P Avax S.A., WROBIS S.A., Modern Construction Design Sp.  

z o.o. pn. „Wykonanie projektów wykonawczych dla nowego stadionu przy ul. Drzymały we 

Wrocławiu oraz budowa stadionu”. 

Przewidywany termin rozpoczęcia dostaw: maj 2009 r. 

Przewidywany termin zakończenia dostaw: kwiecień 2010 r.  

Szacunkowa wartość umowy: 11 725 000,00 (słownie: jedenaście milionów siedemset 

dwadzieścia pięć tysięcy) zł netto. 

Warunki finansowe: termin płatności 45 dni od dnia doręczenia faktury z wyłączeniem 

pierwszej faktury, której termin płatności wynosi 90 dni od daty wpływu faktury do WROBIS 

oraz faktury obejmującej ostatnie 10% wartości dostaw, której termin płatności wynosi 

45 dni po odebraniu wszystkich dostaw. 

Jako zabezpieczenie dobrego wykonania umowy Emitent złoży gwarancję bankową lub 

ubezpieczeniową terminowego i dobrego wykonania: 10 % wartości Umowy ważną 

do 31 maja 2010 r. W przypadku wydłużenia terminu realizacjo dostaw Emitent zobowiązany 

jest do wydłużenia terminu obowiązywania gwarancji  w wysokości 10% szacunkowej 

wartości netto pozostałych do zrealizowania dostaw. 

 

Gwarancja jakości: do 31.03.2036 r. 

 

Kary umowne: 

1. za każdy dzień zwłoki w wykonaniu danej dostawy – 5% wartości brutto zamówienia, 

którego realizacja miała się odbyć danego dnia; 

2. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi 

i gwarancji jakości – 5% wartości brutto dostawy wadliwej stali zbrojeniowej za każdy 

dzień opóźnienia począwszy od dnia wyznaczonego na zakończenie usunięcia wady;  

3. za  odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od drugiej strony – 10% szacunkowej 

wartości brutto Umowy. 

4. za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia – odsetki ustawowe. 

Jeżeli kary umowne nie pokryją wartości szkody poniesionej przez stronę może ona 

dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 

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

 

Umowa istotna ze względu na informację poufną. 


