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Raport bieżący nr 5/2012                              Data sporządzenia: 2012-03-12 

 

Temat:  

Znacząca umowa z Budimex S.A. 

 

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 29 marca 2011r. do dnia 12 marca 2012 r. zawarł ze Spółką pod firmą  Budimex S.A. 

z siedzibą w Warszawie (dalej: Odbiorca), umowy na dostawę stali zbrojeniowej o łącznej 

wartości szacunkowej 23.944.066,57zł (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset czterdzieści 

cztery tysiące sześćdziesiąt sześć złotych 57/100) netto. Największa z zawartych umów 

to Umowa na dostawy zbrojenia ze stali z dnia 10 sierpnia 2011 r, dalej Umowa. 

 

Wartość szacunkowa Umowy wynosi 5.544.000,00 (pięć milionów pięćset czterdzieści cztery 

tysiące) złotych netto. 

 

Przewidywany termin zakończenia dostaw: 30.04.2012r. 

 

Termin płatności: 1 lub 3 czwartek miesiąca przypadający bezpośrednio po upływie 30 dni od 

otrzymania faktury VAT, a w przypadku gdy jest to dzień wolny od pracy - w dniu 

poprzedzającym.  

 

Kary umowne: 

 

a) w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy lub 

Emitenta, druga Strona zapłaci karę umowną w wysokości 20% łącznej szacunkowej 

wartości netto Umowy; 

b) w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy Emitent zapłaci Odbiorcy karę 

umowną w wysokości 1% łącznej ceny netto opóźnionej dostawy za każdy dzień 

opóźnienia w stosunku do terminów dostaw określonych w Umowie; 

c)  w przypadku opóźnienia w usunięciu wad towarów stwierdzonych przy odbiorze lub 

w czasie trwania gwarancji i rękojmi Emitent zapłaci Odbiorcy karę umowną 

w wysokości 1% łącznej ceny netto danej partii dostawy, w której wykryto wadę za 

każdy dzień opóźnienia liczony od dnia następnego po dniu wyznaczonym 

na usunięcie wad; 

d) w przypadku opóźnienia w odbiorze wykonanych zbrojeń Odbiorca zapłaci 

Emitentowi karę umowną w wysokości 1% łącznej ceny netto od ceny danej partii 

zbrojeń za każdy dzień opóźnienia liczony od daty zgłoszenia gotowości dostawy 

przez Emitenta; 

e) w przypadku gdy Odbiorca zostanie obciążony przez Inwestora karami umownymi 

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Kontraktu, w związku 

z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przez Emitenta, Odbiorca 
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obciąży Emitenta nałożonymi karami oraz konsekwencjami z nich wynikającymi, lecz 

w wysokości nie większej niż 20% wartości netto kontraktu. 

f) Strony zastrzegły możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

 

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

 

Wartość umów z Odbiorcą przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.  

  

 


