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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. informuje, że dnia 30 lipca 2008 roku otrzymał zwrotnie
podpisaną umowę nr 29/2D90/2008 z firmą Budimex Dromex S.A. z siedzibą w Warszawie
przy ulicy Stawki 40. Przedmiotem umowy jest dostawa prefabrykatów zbrojeniowych
konstrukcji mostowych, koszy do ścian szczelinowych, dostawa i montaż przejścia rurowego.
Szacunkowa wartość umowy netto wynosi 14000 tys. zł. Terminy realizacji dostaw określono
od dnia 10 czerwca 2008 r. do dnia 31.12.2008 r. z zastrzeżeniem zmian cen jednostkowych
po 30 września 2008 r. W przypadku niedojścia do porozumienia w tym zakresie umowa
rozwiąże się z dniem 30 września 2008 r. Odpowiedzialność Emitenta z tytułu gwarancji  i
rękojmi za dostarczone towary rozpoczyna się z dniem odbioru towaru przez Odbiorcę i
kończy po upływie 3 lat i 30 dni, jednakże nie wcześniej niż 12 miesięcy od rozpoczęcia
użytkowania robót, będących przedmiotem umowy między Inwestorem - Generalną Dyrekcją
Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie a Odbiorcą. Umowa przewiduje kary umowne do
wysokości 10 % orientacyjnego wynagrodzenia netto. Emitent zapłaci Odbiorcy kary
umowne za: opóźnienia w wykonaniu dostawy – 1 % wartości umownej ceny towarów
niedostarczonych za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10 % wartości netto
opóźnionej dostawy; za opóźnienia w usunięciu wad – 1 % wartości umownej ceny towarów
dotkniętych wadą za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie
wady, jednak nie więcej niż 10 % ceny; za odstąpienie od umowy z winy Emitenta
(Dostawcy) oraz z przyczyn niezależnych od Odbiorcy – 10 % łącznej ceny netto.
Szczegółowe zapisy umowy nie odbiegają od stosowanych w tego typu  umowach.

Umowa istotna ze względu na jej wartość.
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