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Temat

Zawarcie znacz�cej umowy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe

Tre��  raportu:

Zarz�d ZPUE Spółka Akcyjna we Włoszczowie informuje:
W dniu 7 wrze�nia 2007 r. pomi�dzy ZPUE S.A. a EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. została podpisana 
Umowa nr 131/DG/GZ/43/2007 oraz Umowa nr 132/DG/GZ/44/2007. 
Przedmiotem pierwszej z Umów jest dostawa prefabrykowanych stacji transformatorowych 20/0,4 kV – 630 kVA 
z obsług� wewn�trzn� wraz z dodatkowym wyposa�eniem o warto�ci brutto 21.628.918,84 zł., natomiast 
przedmiotem drugiej z Umów jest dostawa zł�czy kablowych �redniego napi�cia SN wraz z dodatkowym 
wyposa�eniem o warto�ci brutto 7.143.569,70 zł.
Obie Umowy b�d� realizowane na potrzeby EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. w okresie od dnia ich 
podpisania do ko�ca 2009 roku.
Dla obu Umów okre� lone zostały identyczne zapisy dotycz�ce kar umownych. Wykonawca zobowi�zany został 
do poniesienia na rzecz zamawiaj�cego nast�puj�cych kar umownych:
- w wysoko�ci 1% warto�ci brutto danej dostawy za ka�dy dzie� opó�nienia z tytułu nieterminowego wykonania 
przedmiotu umowy lub nieterminowego usuni�cia stwierdzonej przy odbiorze wady; 
- w wysoko�ci 1% warto�ci brutto danego egzemplarza za ka�dy dzie� opó�nienia w naprawie lub opó�nienia 
w wymianie urz�dzenia na nowe w okresie gwarancyjnym, za ka�dy dzie� opó�nienia; 
- kar� umown� z tytułu odst�pienia od umowy z przyczyn zale�nych od wykonawcy oraz w przypadku rozwi�zania 
umowy w wysoko�ci 10% warto�ci brutto przedmiotu umowy. 
Zamawiaj�cy mo�e równie� odst�pi� od umowy z winy wykonawcy w przypadku zwłoki w dostawie przedmiotu 
zamówienia, przekraczaj�cej 14 dni lub ze skutkiem natychmiastowym, je�eli stwierdzi, �e wykonawca realizuje 
zamówienie bez zachowania nale�ytej staranno�ci b�d� z naruszeniem obowi�zuj�cych przepisów.
Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy b�dzie dokonywana w formie przelewu. Pozostałe warunki umowy nie 
odbiegały od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
Zarz�d Spółki uznaje ł�czn� warto�� umów za znacz�c� zgodnie z kryterium podanym w § 2 ust. 1 pkt 51a oraz 
ust. 2 RO, poniewa� ł�czna warto�� umów zawartych z jednym podmiotem w okresie krótszym ni� 12 miesi�cy 
przekracza 10% kapitałów własnych emitenta.
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2007-09-07 Bogusław Wypychewicz Prezes Zarz�du

2007-09-07 Kazimierz Grabiec Prokurent
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