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Raport bieżący nr 32/2009       Data sporządzenia: 2009-06-12 

 

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. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął 

wiadomość o zawarciu umowy z firmami: Hydrobudowa Polska S.A. z siedzibą w Wysogotwie 

ul. Skórzewska 35 oraz Alpine Construction Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. 

Starowiślnej 79 (łącznie: Odbiorca), dotyczącą dostaw stali zbrojeniowej prefabrykowanej na 

budowę Stadionu Narodowego w Warszawie. Wobec powyższego spełnił się warunek 

zawieszający, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 26/2009 z dnia 22 maja 

2009 r. 

 

Przewidywany termin zakończenia dostaw: 30.06.2010 r.  

 

Szacunkowa wartość umowy: 22 400 000,00 (słownie: dwadzieścia dwa miliony czterysta 

czterdzieści tysięcy) zł netto. 

 

Warunki finansowe: termin płatności 30 dni od dnia otrzymania faktury. Emitent będzie 

wystawiał po dwie faktury w następującym stosunku: 

• około 50% na rzecz Hydrobudowa Polska S.A.  

• około 50% na rzecz Alpine Construction Polska Sp. z o.o. 

 

Zabezpieczenia: gwarancja bankowa/ubezpieczenia w wysokości 20% wartości netto umowy 

z terminem ważności do 30.07.2010 r. z możliwością kwartalnego odnawiania poprzez  

proporcjonalne zmniejszanie zabezpieczenia odpowiednio do zrealizowanych zgodnie 

z harmonogramami dostaw określającymi ich wartości i terminy. W przypadku 

niedostarczenia w/w gwarancji Odbiorca ma prawo zatrzymania kwoty 20% wartości netto 

umowy z pierwszych faktur. Kwota zatrzymania zostanie zwrócona Emitentowi w przypadku 

dostarczenia gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej. 

 

Kary umowne:  

• za brak odbioru i rozładunku a przez to postój na budowie samochodu 

dostarczającego towary  powyżej dwóch godzin  w wysokości 60,00 (słownie: 

sześćdziesiąt) zł netto za każdą następną rozpoczętą godzinę do czterech godzin oraz 

w wysokości 120,00 (słownie: sto dwadzieścia) zł netto  za każdą następną  

rozpoczętą godzinę  powyżej czwartej godziny; 

• za brak odbioru  i rozładunku skutkującego powrotem samochodu z dostawą – 400,00 

(słownie: czterysta) zł netto za każdy taki transport; 

• w przypadku niedotrzymania terminu dostaw partii Przedmiotu Umowy  

przekraczającego 24h w stosunku do terminu  wynikającego z harmonogramu dostaw 

i zamówienia – 0,3% wartości netto umowy za każdy dzień  opóźnienia; 
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• za opóźnienie  w usunięciu wad, usterek, nieprawidłowości stwierdzonych przy 

odbiorach  lub w okresie gwarancji  bądź rękojmi  - 0,3% wartości netto umowy 

za każdy dzień  opóźnienia; 

• za nieprzystąpienie do weryfikacji wad zgłoszonych – 0,3% wartości netto umowy 

za każdy dzień opóźnienia; 

• za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od drugiej strony – 15% wartości netto 

umowy. 

 

Gwarancja jakości: 36 miesięcy od daty ostatniej dostawy, z wyjątkiem towarów 

wykorzystanych do wykonania konstrukcji żelbetowej Stadionu, na które Emitent udzielił 15-

letniej gwarancji od daty odbioru końcowego Inwestycji. 

 

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

 

Wartość umowy  przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. 


