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Inwestycja w Kaliszu Pom. - umowa na wykonanie układu sterowania maszynami.
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Treść raportu:

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 10.12.2012 r. z Przedsiębiorstwem Produkcyjno
Handlowym ZWIERUCHO Wojciech Zwierucho z siedzibą w Żukowie, umowy na wykonanie układu sterowania
maszynami w budowanym nowym tartaku w Kaliszu Pomorskim. Umowa zakłada wykonanie elementów
elektrycznego sterowania maszynami, szkolenie obsługi oraz dostarczenie dokumentacji. Wartość umowy wynosi
netto 164 tys. EUR (676,5 tys. zł netto wg kursu średniego 4,1250 zł ogłoszonego przez NBP w dniu 10.12.2012 r.),
a łącznie z wcześniej zawartymi umowami z tym wykonawcą - 6,2 mln zł. Umowa zawiera zapisy dotyczące kar
umownych za odstąpienie lub zerwanie umowy w wysokości 20% wartości umowy. Ponadto ustalono kary w
wysokości 0,25% wartości umowy za każdy dzień zwłoki w zakończeniu robót lub za każdy dzień zwłoki w usunięciu
awarii w okresie gwarancji, przy czym maksymalna wysokość tych kar nie może przekroczyć 5% wartości umowy.
Zapłata kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
Jako kryterium umowy znaczącej przyjęto przekroczenie progu wartości 10% kapitałów własnych w wyniku
zawarcia kolejnej umowy z tym samym podmiotem w okresie ostatnich 12 miesięcy.
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