
RB 17 2016ZUK

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2016

Data sporządzenia: 2016-11-15

Skrócona nazwa emitenta

ZUK

Temat

Zawarcie umowy na wykonanie konstrukcji stalowych

Podstawa prawna
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Treść raportu:

Zarząd spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A. ( Spółka, ZUK) informuje, że w dniu 14 listopada 2016 

roku, pomiędzy MKL BAU Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach (Zamawiający) a Spółką, jako wykonawcą (łącznie: 

Strony), zawarta została umowa na wykonanie konstrukcji stalowych (Umowa).

Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności wykonanie prefabrykacji konstrukcji stalowych z materiałów 

własnych Spółki na podstawie dokumentacji warsztatowej dostarczonej przez Zamawiającego na potrzeby 

budowy papierni w Szwecji.

Termin realizacji Umowy jest zróżnicowany w zależności od wykonania określonych konstrukcji, przy czym 

najpóźniejszą datą gotowości do wysyłki ostatniej z konstrukcji jest 29 października 2017 r.

Szacunkowa wartość Umowy wynosi ok. 5 mln zł netto. 

Umowa zawiera postanowienia dotyczące kar umownych. W przypadku niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy, ZUK zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % szacunkowej 

wartości Umowy, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy z przyczyn zależnych od Spółki oraz 0,2% szacunkowej 

wartości Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych w Umowie. 

Maksymalny wymiar kar umownych nie może przy tym przekroczyć 10 % wartości Umowy.

Umowa stanowi pierwszy krok współpracy zawartej w umowie strategicznego partnerstwa, o czym Spółka 

informowała w raporcie bieżącym  nr 16/2016.

Umowa wchodzi w życie po uzyskaniu zatwierdzenia ZUK jako Wykonawcy niniejszej Umowy przez Generalnego 

Wykonawcę.

Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków 

powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
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