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Raport bieżący nr:  33/2019 

 

Data:    2019-08-16 

 

Skrócona nazwa emitenta: FERRUM S.A. 

 

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

 

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

 

Treść raportu: 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2019 w sprawie wyboru oferty FERRUM w postępowaniu 

przetargowym organizowanym przez GAZ-SYSTEM, Zarząd FERRUM S.A. [Spółka, Emitent] powziął 

informację o podpisaniu w dniu 16 sierpnia 2019 r. przez drugą stronę tj. Operatora Gazociągów 

Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. [GAZ-SYSTEM, Zamawiający] umowy ramowej na dostawę przez Spółkę na 

rzecz GAZ-SYSTEM rur stalowych [Umowa Ramowa]. 

 

Celem zawartej na okres ośmiu lat Umowy Ramowej jest ustalenie i określenie warunków udzielania 

i realizacji na rzecz Zamawiającego zamówień (umów) częściowych na dostawy rur stalowych jakie mogą 

zostać udzielone w okresie obowiązywania Umowy Ramowej, przy czym termin realizacji umów 

cząstkowych może wykraczać poza ww. okres trwania Umowy Ramowej. 

 

Zawarcie Umowy Ramowej nie zobowiązuje, a jedynie uprawnia Zamawiającego do zaproszenia Spółki do 

składania ofert na realizację umów częściowych. W ramach Umowy Ramowej Zamawiający przeprowadzi 

zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych dowolną liczbę postępowań o udzielenie zamówienia 

częściowego do których będzie zapraszał również innych wykonawców z którymi zawarł umowę ramową, 

a kryterium oceny ofert w takim postępowaniu każdorazowo stanowić będzie cena (waga kryterium - 

100%). Warunkiem zawarcia między stronami umowy częściowej będzie dokonanie przez Zamawiającego 

ostatecznego wyboru oferty Spółki jako najkorzystniejszej w ramach ww. postepowania i wniesienie przez 

Emitenta zabezpieczenia należytego wykonania takiej umowy w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w danej umowie cząstkowej. 

 

Łączne wynagrodzenie przeznaczone na realizację przez GAZ-SYSTEM umów częściowych w ramach Umowy 

Ramowej nie przekroczy kwoty ok. 2,8 mld zł netto. 

 

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

rękojmia na okres 36 miesięcy. 

 

Umowa Ramowa przewiduje możliwość naliczenia przez Zmawiającego kar umownych m.in. z tytułu 

opóźnień w realizacji dostaw, opóźnienia w usuwaniu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi 

za wady, czy też odstąpienia przez Zamawiającego lub Spółkę od umowy częściowej z przyczyn leżących po 

stronie Emitenta, przy czym łączna wysokość naliczonych kar umownych 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. 
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Pozostałe warunki Umowy Ramowej w tym w zakresie możliwości rozwiązania lub odstąpienia nie 

odbiegają od warunków stosowanych dla tego typu umów. 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 

Data Stanowisko / funkcja Imię i nazwisko 

2019-08-16 Prezes Zarządu Krzysztof Kasprzycki 

2019-08-16 Wiceprezes Zarządu Honorata Szlachetka 
 


