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Temat: 

Umowa znacząca z Warbud 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 Zawierciu (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 

dzisiejszym powziął wiadomość, iż w okresie od dnia 2 marca 2015 r. do dnia 17 września 

2015 r. zawarł ze spółką WARBUD S.A. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy                           

ul. Domaniewskiej 32 (dalej: Odbiorca), umowy dostaw zbrojeń prefabrykowanych w tym 

elementów zbrojarskich i klatek zbrojeniowych oraz prętów prostych, o łącznej szacunkowej 

wartości 41 311 460,00 zł (czterdzieści jeden milionów trzysta jedenaście tysięcy czterysta 

sześćdziesiąt złotych) netto. 

Największa z zawartych z Odbiorcą umów dotyczy dostawy elementów zbrojarskich oraz 

prętów prostych(dalej: Umowa). O jej zawarciu Emitent powziął wiadomość w dniu                 

7 września 2015 r. Wartość szacunkowa Umowy wynosi 17 480 000 zł (słownie: 

siedemnaście milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) netto. Przewidywany termin 

zakończenia dostaw: 31.07.2016 r. 

Kary umowne przewidziane w Umowie: 

a) za niewykonanie dostaw w ilościach określonych w Umowie, zgodnie z jej 

postanowieniami Emitent jest zobowiązany zapłacić Odbiorcy karę umową w wysokości 

20 % (słownie: dwadzieścia procent) wartości niezrealizowanych dostaw,  

b) za nieodebranie dostaw w ilościach określonych w Umowie, zgodnie z jej 

postanowieniami Odbiorca jest zobowiązany zapłacić Emitentowi karę umową w 

wysokości 20 % (słownie: dwadzieścia procent) wartości niezrealizowanych dostaw,  

c) za opóźnienie w realizacji zamówień szczegółowych i/lub terminów wynikających  

z przyjętego przez Emitenta harmonogramu dostaw z przyczyn zależnych od Emitenta  

i przekraczających jeden dzień roboczy, Emitent jest zobowiązany zapłacić Odbiorcy karę 

umową w wysokości 4 % należności za dostawę opóźnionej partii, za każdy dzień 

opóźnienia, 

d) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze Emitent jest zobowiązany 

zapłacić Odbiorcy karę umową w wysokości 4 % należności za dostawę wadliwej partii, 

za każdy dzień opóźnienia, 

e) za odstąpienie od zamówienia przez Odbiorcę z przyczyn zależnych od Emitenta, Emitent 

jest zobowiązany zapłacić Odbiorcy karę umową w wysokości 10% wartości Umowy, 

f) za odstąpienie przez Emitenta od zamówienia z przyczyn zależnych od Odbiorcy, 

Odbiorca jest zobowiązany zapłacić Emitentowi karę umową karę umowną w wysokości 

10% wartości Umowy, 

Strony zastrzegły w Umowie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przekraczającego wysokość kar 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. 

Podstawa prawna szczegółowa: § 5 ust. 1 pkt 3 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z 

dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 

emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji 

wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim 
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