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Raport bieżący nr:  13/2014 

 

Data:    2014-02-20 

 

Skrócona nazwa emitenta: ”FERRUM” S.A. 

 

Temat:  Zawarcie umów na dostawę izolowanych rur stalowych z Operatorem 

Gazociągów Przesyłowych GAZ–SYSTEM S.A. 

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

 

Treść raportu 

Zarząd "FERRUM" S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 20 lutego 2014 r. Emitent podpisał 

z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ–SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie („GAZ–SYSTEM”), 

dwie umowy na dostawę odpowiednio izolowanych rur stalowych DN 500 (Umowa I) oraz rur stalowych 

DN 700 (Umowa II), do zawarcia których doszło w związku z wyborem przez GAZ–SYSTEM ofert 

złożonych przez Emitenta w postępowaniu przetargowym jako najkorzystniejszych, o czym Spółka 

informowała m.in. raportem bieżącym nr 3/2014 z dnia 16 stycznia 2014 r. 

 

Umowa I oraz Umowa II stanowią odpowiednio część I oraz część II zadania inwestycyjnego pn.: 

„Dostawa izolowanych rur stalowych DN 500 i DN 700 dla budowy gazociągu DN 500 Gałów – Kiełczów 

oraz gazociągu DN 700 Lasów – Jeleniów wraz z uzyskaniem świadectwa odbioru rodzaju 3.2 zgodnie 

z normą PN-EN 10204”. 

 

Wartość Umowy I oraz Umowy II wynosi odpowiednio ok. 21,1 mln zł dla części I oraz ok. 18,86 mln zł 

dla części II. Realizacja dostaw izolowanych rur stalowych w ramach ww. umów nastąpi na podstawie 

osobnych zleceń przekazanych Emitentowi przez GAZ-SYSTEM, których czas realizacji wynosi 2 miesiące 

od momentu ich przekazania, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umów. 

 

Obie umowy zawierają analogiczne postanowienia w zakresie kar umownych ograniczonych do 

wysokości 30% wartości netto każdej z nich, zgodnie z którymi  Emitent może być obciążony przez GAZ–

SYSTEM karami umownymi w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto za daną partię rur za każdy dzień 

zwłoki w dostarczeniu danej partii oraz zwłoki w naprawie rur lub dostarczeniu rzeczy nowej 

w przypadku wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub rękojmi za wady, jak również 

w przypadku rozwiązania każdej z umów przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 

Emitenta w wysokości 10% wynagrodzenia. Zapłata przez Emitenta ewentualnych kar na rzecz GAZ–

SYSTEM nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających 

wysokość kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

 

Spółka udziela gwarancji oraz rękojmi na dostarczone rury na okres 36 miesięcy, liczonej od dnia 

podpisania ostatniego protokołu odbioru rur. 

 

Każda z ww. umów może być rozwiązana przez GAZ–SYSTEM ze skutkiem natychmiastowym 

w przypadku, gdy Emitent nie przystąpił do wykonania każdej z umów bez uzasadnionych przyczyn, 

dostarcza rury niezgodne z warunkami każdej z umów, będzie w zwłoce przez okres dłuższy niż 14 dni 
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kalendarzowych w dostarczeniu którejkolwiek partii rur lub w zwłoce w usunięciu wad lub wymianie rur 

na wolne od wad. W przypadku rozwiązania którejkolwiek z umów w sposób opisany powyżej, GAZ–

SYSTEM zapłaci Spółce wynagrodzenie jedynie za dostarczone i odebrane przez GAZ–SYSTEM rury. 

Ponadto GAZ–SYSTEM jest uprawiony do odstąpienia od każdej z ww. umów z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Emitent w przypadku m.in. gdy Spółka przed rozpoczęciem realizacji każdej 

z umów nie ubezpieczy prowadzonej przez siebie oraz swoich podwykonawców działalności 

gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 5 mln zł (OC deliktowe) lub nie dokona wznowienia 

ubezpieczenia w przypadku jego wygaśnięcia. 

 

Pozostałe warunki zawartej Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych dla tego typu umów. 

 

Jako kryterium uznania ww. umów za znaczące przyjęto 10 % kapitałów własnych Emitenta. 

 

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 

2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]. 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 

 

Data Stanowisko / funkcja Imię i nazwisko 

2014-02-20 Prezes Zarządu Konrad Miterski 

2014-02-20 Członek Zarządu Włodzimierz Kasztalski 

 


