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Raport bieżący nr:  19/2022 
 

Data:    2022-06-13 
 

Skrócona nazwa emitenta: FERRUM S.A. 
 

Temat:  Zawarcie przez Konsorcjum z udziałem FERRUM S.A. umowy z GAZ-SYSTEM 
 

Podstawa prawna:   Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne 

 

Treść raportu:  

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2022 w sprawie wyboru oferty złożonej przez Konsorcjum 
z udziałem FERRUM jako najkorzystniejszej w postępowaniu organizowanym przez GAZ-SYSTEM [„GAZ-

SYSTEM", "Zamawiający"], Zarząd FERRUM S.A. ["Spółka", "Emitent"] informuje o zawarciu w dniu 
13 czerwca 2022 r. pomiędzy Konsorcjum w składzie Izostal S.A. [Lider Konsorcjum], Emitent [Partner 
Konsorcjum] oraz Stalprofil S.A. [Partner Konsorcjum] a GAZ-SYSTEM umowy na realizację zadania pn.: 

"Dostawa fabrycznie nowych, izolowanych rur stalowych na potrzeby realizacji gazociągu Skoczów - 
Komorowice - Oświęcim - Tworzeń" [„Umowa”]. 

 

Przedmiotem Umowy jest dostawa izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie rur stalowych 
o średnicy DN700 o łącznej długości około 40 km, a realizacja Umowy nastąpi w terminie od 1 stycznia 

2023 r. do 30 czerwca 2023 r. 

 

Wynagrodzenie Konsorcjum za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi ok. 94,3 mln zł netto, co stanowi ok. 
116,0 mln zł brutto. Wskazane wynagrodzenie zawiera wynagrodzenie z tytułu dostarczenia rur oraz 

szacunkowe wynagrodzenie związane z tolerancją dostaw wynoszącą 0/+1% ilości zamawianego 
asortymentu, a także wynagrodzenie na pokrycie dodatkowych kosztów ewentualnego transportu do 
alternatywnych miejsc dostawy rur. Jednocześnie Spółka informuje, że udział Emitenta w wynagrodzeniu 
Konsorcjum w związku z realizacją Umowy wynikać będzie z faktycznego zaangażowania stron Konsorcjum 

w poszczególne etapy przygotowania oraz realizacji dostaw, natomiast na dzień zawarcia Umowy szacuje się 
większościowy udział Lidera Konsorcjum w realizacji Umowy. Mając na uwadze perspektywę czasową 
realizacji dostaw, jak również wymagania logistyczne z tym związane, zaangażowanie stron Konsorcjum 
w realizację Umowy nie ma charakteru stałego i może ulec zmianie. 

 

Umowa przewiduje uprawnienie Zamawiającego do nałożenia kar umownych na Konsorcjum, 
w szczególności z tytułu zwłoki w realizacji umowy, zwłoki w usuwaniu wad stwierdzonych w okresie 

gwarancji lub rękojmi za wady, czy też odstąpienia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Konsorcjum. Łączna wysokość naliczonych kar umownych ograniczona jest do 20% wynagrodzenia netto 
Umowy. Jeżeli zastrzeżone kary umowne nie pokryją w całości szkody poniesionej przez Zamawiającego, 
Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar 
umownych. Członkowie Konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego. 

 

W związku z dostawą towaru na podstawie ww. umowy Konsorcjum udzieliło Zamawiającemu gwarancji 
jakości oraz rękojmi na okres 36 miesięcy. 
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Pozostałe warunki realizacji ww. umowy, w tym w zakresie możliwości jej rozwiązania lub odstąpienia od 
niej, nie odbiegają od warunków stosowanych dla tego typu umów. 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 

Data Stanowisko / funkcja Imię i nazwisko 

2022-06-13 Prezes Zarządu Krzysztof Kasprzycki 

2022-06-13 Wiceprezes Zarządu Honorata Szlachetka 

 


