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Temat:
Korekta raportu bieżącego nr 64/2008 dotyczącego znaczącej umowy

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Konsorcjum Stali S.A. informuje, że w raporcie bieżącym nr 64/2008  z dnia 7
listopada 2008 r. błędnie podano oznaczenie strony umowy znaczącej. Błędna nazwa strony
umowy to Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCORE Sp. z o.o., natomiast
prawidłowa nazwa strony to Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o.
Poniżej zamieszczona została poprawna treść raportu:

„Zarząd Konsorcjum Stali S.A. informuje, że dnia 7 listopada 2008 roku otrzymał zwrotnie
podpisaną umowę zawartą z Przedsiębiorstwem Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. z
siedzibą w Zawierciu przy ul. Paderewskiego 120 (dalej: Zamawiający). Przedmiotem umowy
jest dostawa elementów zbrojarskich, koszy do pali oraz ścianek szczelinowych. Szacunkowa
wartość umowy netto to 20 000 tys. (słownie: dwadzieścia milionów) zł. Zamawiający
zobowiązał się do wpłaty zaliczki w wysokości netto 8 800 tys. (słownie: osiem milionów
osiemset tysięcy) zł w terminie do 15 grudnia 2008 r.
W przypadku gdyby wystąpiły uchybienia w realizacji umowy, Strony określiły prawo
naliczania następujących kar umownych. Zamawiający zapłaci Konsorcjum Stali S.A. kary
umowne za: odstąpienie od umowy z jego winy – 10 % wartości umowy; za zwłokę w
terminie odbioru wykonanych zbrojeń – 0,2 % wynagrodzenia netto od ceny danej partii
zbrojeń za każdy dzień zwłoki; za postój na budowie samochodu dostarczającego zbrojenia
powyżej dwóch godziny – 150 zł za każdą dodatkową godzinę postoju. Konsorcjum Stali S.A.
zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy
wynikającą z jego winy – 0,2 % wynagrodzenia netto ceny danej partii zbrojeń za każdy dzień
zwłoki; za zwłokę w usunięciu stwierdzonych wad – 0,2 % wynagrodzenia netto od kwoty
danej partii zbrojeń dotkniętych wadą za każdy dzień zwłoki; za odstąpienie od umowy z jego
winy – 10% wartości umowy.
Umowa została zawarta na warunkach powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Umowa istotna ze względu na jej wartość.”.
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