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Raport bieżący nr:  26/2015 

 

Data:    2015-04-17 

 

Skrócona nazwa emitenta: FERRUM S.A. 

 

Temat:  Zawarcie z GAZ-SYSTEM umowy ramowej na dostawę izolowanych rur stalowych 

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

 

 

Treść raportu: 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 60/2014 z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia o wyborze 

przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (GAZ-SYSTEM, Zamawiający) oferty konsorcjum 

w składzie ”FERRUM” S.A. (Emitent, Spółka) jako lider oraz HW Pietrzak Holding S.A. (łącznie jako Konsorcjum) 

w postępowaniu na dostawę rur DN700 oraz DN1000, Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 17 kwietnia 2015 r. 

ze Spółką jako liderem Konsorcjum została zawarta Umowa Ramowa na dostawę izolowanych rur stalowych dla 

zadań inwestycyjnych realizowanych przez OGP GAZ–SYSTEM S.A. (Umowa Ramowa). 

 

Celem Umowy Ramowej jest ustalenie i określenie warunków udzielania i realizacji umów częściowych na 

dostawy izolowanych rur stalowych, jakie mogą zostać udzielone w okresie obowiązywania Umowy Ramowej. 

Umowy częściowe zawierane będą z wybranymi przez Zamawiającego dostawcami w drodze zamówień 

publicznych zgodnie z postanowieniami Umowy Ramowej oraz Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych. Jednocześnie w wyniku przeprowadzenia przez GAZ-SYSTEM dodatkowych czynności 

weryfikacyjnych związanych z organizacją postępowania, łączna liczba wybranych przez GAZ-SYSTEM 

wykonawców uległa zmniejszeniu względem stanu wskazanego w przywołanym raporcie bieżącym nr 60/2014. 

Łączna kwota przeznaczona przez OGP GAZ-SYSTEM SA na realizację wszystkich umów częściowych, które mają 

zostać zawarte w ramach Umowy Ramowej nie przekroczy kwoty 1.838.280.858 zł netto. 

 

Okres obowiązywania Umowy Ramowej obejmuje cztery lata od dnia jej zawarcia, przy czym terminy realizacji 

umów częściowych mogą wykraczać poza wskazany powyżej okres o ile taka umowa częściowa zostanie zawarta 

w okresie obowiązywania Umowy Ramowej. 

 

Łączna wysokość potencjalnych kar umownych, jakie mogą zostać nałożone na Konsorcjum z tytułu realizacji 

umowy częściowej (m.in. z tytułu opóźnień w realizacji dostaw, opóźnienia w usuwaniu wad stwierdzonych 

w okresie gwarancji czy też odstąpienia przez Zamawiającego od danej umowy częściowej z przyczyn leżących 

po stronie Konsorcjum) ograniczona jest do 20% wynagrodzenia netto określonego w umowie częściowej. Jeżeli 

zastrzeżone kary umowne nie pokryją w całości poniesionej przez Zamawiającego szkody, Zamawiającemu 

przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych. 

 

W celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

częściowej konieczne będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania w wysokości 10% łącznego 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w danej umowie częściowej. 

 

W związku z dostawą towaru w ramach umów częściowych udzielona zostanie gwarancja jakości oraz rękojmia 

na okres 36 miesięcy. 

 

Pozostałe warunki Umowy Ramowej w tym w zakresie możliwości rozwiązania lub odstąpienia nie odbiegają od 

warunków stosowanych dla tego typu umów. 
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Szacunkowa wartość Umowy Ramowej przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, przez co spełnia ona 

kryterium umowy znaczącej. 

 

O wartości umów częściowych jakie będą zawierane przez Emitenta w ramach Umowy Ramowej, Emitent 

informować będzie w trybie odrębnych raportów bieżących każdorazowo po przekroczeniu sumy tych umów 

częściowych równowartości 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 przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]. 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 

 

Data Stanowisko / funkcja Imię i nazwisko 

2015-04-17 Wiceprezes Zarządu Jacek Podwiński 

2015-04-17 Członek Zarządu Włodzimierz Kasztalski 

 


