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Treść raportu:

Zarząd spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A. (Spółka, Emitent) informuje o zawarciu 

w dniu 2 lutego 2018 r. pomiędzy Spółką a Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S.A. z siedzibą 

w Gliwicach (Zamawiający) umowy na wykonanie konstrukcji stalowych (Umowa).

Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie i dostarczenie przez Emitenta na rzecz Zamawiającego konstrukcji 

stalowych silosów zgodnie z warunkami technicznymi wskazanymi w Umowie.  

Termin realizacji Umowy został ustalony na drugą połowę maja 2018 r. 

Szacunkowa wartość Umowy wynosi ok. 2,9 mln zł netto.

Umowa zawiera postanowienia uprawniające Zamawiającego do żądania zapłaty przez Spółkę kar umownych w 

przypadku opóźnienia w realizacji Umowy z przyczyn zależnych od Emitenta oraz w przypadku opóźnienia w 

usuwaniu ewentualnych wad i usterek. Łączna kwota kar umownych, o których mowa powyżej została jednak 

ograniczona do 15% wartości Umowy, przy czym w przypadku odstąpienia lub rozwiązania Umowy z przyczyn, za 

które odpowiedzialność ponosi Spółka, Zamawiający będzie uprawniony do żądania kary w wysokości 20% 

wartości Umowy. Umowa przewiduje również możliwość żądania odszkodowania uzupełniającego 

przekraczającego kwoty kar umownych do wysokości poniesionej szkody (z wyłączeniem utraconych korzyści) na 

zasadach ogólnych.

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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