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Umowa zakupu surowca z RDLP Piła w 2009 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie
Tre

ce i okresowe

raportu:

Zarz d KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 07.01.2009 r. z Regionaln Dyrekcj Lasów
Pa stwowych w Pile umowy na zakup surowca drzewnego w I półroczu 2009 r. Umowa reguluje ogólne zasady
kupna drewna przez Spółk z podziałem na poszczególne nadle nictwa wchodz ce w skład RDLP Piła.
Umowa zawiera zapisy dotycz ce kar umownych, które w przypadku nieodebrania drewna lub odst pienia od
umowy wynosz 5% warto ci drewna nieodebranego.
Umowa nie zawiera zapisu, e zapłata kar umownych wył cza uprawnienia do dochodzenia roszcze
odszkodowawczych przekraczaj cych wysoko tych kar.
Szacunkowa warto umowy wynosi 1.508 tys. zł i tym samym nie spełnia kryterium umowy znacz cej (podobnie
jak w przypadku umowy z RDLP Szczecinek - RB 1/2009 z dn. 02.01.2009 r.), jednak z uwagi na stały charakter
powi za handlowych oraz strategiczne znaczenie Spółka b dzie raportowa kolejne umowy dostaw surowca.
Sytuacja taka jest wynikiem nowych zasad sprzeda y drewna, które b d oparte na organizowanych kilka razy w
roku przetargach, w efekcie których zawartych zostanie kilka umów dostaw surowca w 2009 r.
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