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Zarz�d Zakładu Produkcji Urz�dze� Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna we Włoszczowie informuje:
Dnia 6 lutego 2004 r. została zawarta Umowa Nr 115/GI/2004 pomi�dzy Zakładem Energetycznym Wrocław S.A. z 
siedzib� we Wrocławiu, jako zamawiaj�cym, a ZPUE S.A. z siedzib� we Włoszczowie, jako dostawc�.
Przedmiotem powy�szej umowy jest dostawa stacji transformatorowych kontenerowych.
Dostawa stacji b�dzie realizowana przez okres obowi�zywania umowy, tj. od dnia 16.02.2004 r. do dnia 16.02.2007
r. 
Ogóln� warto�� kontraktu Spółka szacuje na kwot� 7.085.914,50 zł. (siedem milionów osiemdziesi�t pi�� tysi�cy 
dziewi��set czterna�cie złotych 50/100). 
W przypadku niewykonania lub nienale�ytego wykonania przedmiotu umowy dostawca zobowi�zany jest do zapłacenia 
zamawiaj�cemu kary umownej: w wysoko�ci 1% warto�ci zamówienia za ka�dy rozpocz�ty dzie� zwłoki, w przypadku 
niewykonania w terminie przedmiotu umowy; w wysoko�ci 100.000,00 zł., gdy zamawiaj�cy odst�pi od umowy z powodu
okoliczno�ci, za które odpowiada dostawca oraz w wysoko�ci 1% warto�ci zamówienia za ka�dy dzie� zwłoki w 
naprawie lub wymianie urz�dzenia na nowe w okresie gwarancyjnym.
Zamawiaj�cy zobowi�zany jest zapłaci� dostawcy kar� umown� za odst�pienie od umowy z winy zamawiaj�cego w 
wysoko�ci 100.000,00 zł. Zamawiaj�cy zastrzega sobie równie� prawo natychmiastowego odst�pienia od umowy z winy
dostawcy, w przypadku pogorszenia jako�ci dostarczonego przedmiotu zamówienia lub co najmniej trzykrotnej 
zwłoki w dostawie przedmiotu zamówienia. Wszcz�cie post�powania likwidacyjnego, upadło�ciowego lub ogłoszenia 
upadło�ci dostawcy jest równoznaczne z odst�pieniem zamawiaj�cego od umowy z winy dostawcy. Strony mog� tak�e 
dochodzi� odszkodowania uzupełniaj�cego na ogólnych zasadach Kodeksu Cywilnego.
Spółka uznaje umow� za znacz�c� zgodnie z kryterium podanym w par. 2 ust. 1 pkt 44a RRM GPW, poniewa� jej 
warto�� przekracza 10% kapitałów własnych emitenta.

Podstawa prawna :

par. 5 ust. 1 pkt 3 RRM GPW
par. 2 ust. 1 pkt 44a RRM GPW

PODPISY

Podpisy osób reprezentuj�cych spółk�
Data Imi� i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2004-02-06 Ryszard Iwa�czyk Członek Zarz�du

2004-02-06 Piotr Zawadzki Prokurent


