
 

 

Raport bieżący nr: 6/2011 

 

Data sporządzenia: 2011-01-26 

 

Skrócona nazwa emitenta: ʺFERRUMʺ S.A. 

 

Temat:   Podpisanie umowy ramowej z GAZ-SYSTEM 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 94/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru 

"FERRUM" S.A. („Emitent”) jako lidera konsorcjum na jednego spośród czterech dostawców 

izolowanych rur stalowych DN 700 i DN 800, Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 26 stycznia 

2011 r. Emitent, jako lider składu konsorcjum, podpisał Umowę Ramową na dostarczenie 

izolowanych rur stalowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Operatora Gazociągów 

Przesyłowych GAZ–SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie („Zamawiający”). 

Celem Umowy Ramowej jest specyfikacja istotnych warunków, na jakich składane będą zamówienia 

cząstkowe na dostawy izolowanych rur stalowych, jakie mogą zostać udzielone w okresie 

obowiązywania Umowy Ramowej w ramach wykonywania przez Zamawiającego zadań 

inwestycyjnych przy czym łączna kwota za realizację umów cząstkowych nie przekroczy 

1094,1 mln zł brutto. Zamówienie cząstkowe udzielane będą Emitentowi w formie zamówień 

publicznych zgodnie postanowieniami Umowy Ramowej oraz art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

Umowa Ramowa zawarta została na okres 24 miesięcy. 

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

realizacji umowy cząstkowej ograniczona jest do 20% wynagrodzenia netto określonego w umowie 

cząstkowej. Jeżeli zastrzeżone kary umowne nie pokryją w całości poniesionej przez Zamawiającego 

szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego 

wysokość kar umownych. 

Gwarancja należytego wykonania umowy stanowi 10% łącznego wynagrodzenia umownego netto 

określonego w umowie cząstkowej. 

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

Szacunkowa wartość Umowy Ramowej przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, przez 

co spełnia ona kryterium umowy znaczącej. 

O wartości zamówień cząstkowych (umów cząstkowych) jakie będą składane Emitentowi w ramach 

Umowy Ramowej, Emitent informować będzie w trybie odrębnych raportów bieżących każdorazowo 

po przekroczeniu sumy zamówień równowartości 10% kapitałów własnych Emitenta. 

 Rury stalowe: 
-zgrzewane ze szwem wzdłużnym Ø 114,3÷ 406,4 

-spawane ze szwem spiralnym Ø 273,0÷1016,0 

-spawane ze szwem wzdłużnym Ø 559,0÷ 2020,0 

 

 

 

 

Kształtowniki zamknięte: 
- ze szwem wykonane na zimno 

- kwadratowe: 90x90 - 300x300 

- prostokątne: 100x80 – 320x200 

 
 

Powłoki izolacyjne: 
- zewnętrzne typu 3LPE, 3LPP 

- wewnętrzne cementowe 

- wewnętrzne i zewnętrzne epoksydowe 



 
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 oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami 

prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.). 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 

 

Data Stanowisko / Funkcja Imię i nazwisko 

2011-01-26 Prezes Zarządu Grzegorz Szymczyk 

2011-01-26 Wiceprezes Zarządu Tadeusz Kaszowski 

 


