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Treść raportu:

Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje:
w dniu 11 września 2006 roku Emitent otrzymał informację o umowie podpisanej pomiędzy Przedsiębiorstwem
Budowy Szybów S.A. z siedzibą w Bytomiu (jednostka zależna od Emitenta) (Wykonawca) a Spółką
Restrukturyzacji Kopalń S.A. (Zamawiający), których przedmiotem jest wymiana rurociągu fi 300 oraz zabudowa
rurociągu fi 250. Okres realizacji umowy: do listopada 2006r. Wartość przedmiotu umowy wynosi 969 tys. PLN
(netto).
Kary umowne:
- 15% całkowitego wynagrodzenia brutto, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które
odpowiada Wykonawca,
- 1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w realizacji lub usunięcia wad stwierdzonych przy jego
odbiorze,
- 1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w przypadku nie usunięcia wad lub usterek w okresie
gwarancji w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania
uzupełniającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. W przypadku 14-to dniowego
opóźnienia w rozpoczęciu robót – Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy.
Szczegółowe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
W okresie ostatnich 12 miesięcy PBSz S.A. zawarł z tym kontrahentem i jego jednostkami zależnymi kilkanaście
umów, których łączna wartość wynosi 9.556 tys. PLN. O poprzednich umowach zawartych pomiędzy PBSz S.A. i
firmą SRK S.A., w tym o umowie o najwyższej wartości Emitent informował w raporcie bieżącym RB 20/2006 w
dniu 08.02.2006r., 22/2006 w dniu 09.02.2006r. oraz 38/2006 w dniu 08.03.2006r.
Jako kryterium znaczącej umowy przyjęto wartość kapitałów własnych Emitenta na koniec II kwartału 2006 roku
wynoszących 93.454 tys.PLN.
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