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Data: 2005-05-11 
Temat: Zawarcie znaczącej umowy 
Treść: Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje, Ŝe w 

ramach przyjętego do realizacji w latach 2005÷2007 planu inwestycyjnego zakładającego kompleksową mechanizację 
i automatyzację procesu produkcyjnego z zastosowaniem nowoczesnych technologii, w dniu 11 maja 2005 roku w 
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia zawarł: 

 
1. Z Konsorcjum firm w skład którego wchodzą: 

- Przedsiębiorstwo Projektowo MontaŜowe "BiTech" Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich, 
- Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik GmbH w Bad Laasphe Niemcy, 
    umowę na realizację w obiektach fabrycznych zlokalizowanych w Starachowicach, instalacji przemysłowej  
   "Automatyczna linia formierska". 

Umowa będzie realizowana w okresie od 15 maja 2005 roku do 30 kwietnia 2006 roku.  
 
Za wykonanie przedmiotu umowy, Konsorcjum firm otrzyma wynagrodzenie netto w łącznej wysokości 11.213.308,48 
PLN (jedenaście milionów dwieście trzynaście tysięcy trzysta osiem złotych i czterdzieści osiem groszy). 
 
ODLEWNIOM POLSKIM S.A. przysługują od Konsorcjum firm kary umowne, w przypadku: 

- zwłoki w wykonaniu zamówienia w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto, za kaŜdy dzień zwłoki, licząc    
       od następnego dnia po upływie umownego terminu zakończenia realizacji zamówienia do dnia  
       faktycznego zakończenia , nie więcej jednak niŜ 10% wynagrodzenia netto, 
- zwłoki w usunięciu wad i usterek, stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych w okresie  
       rękojmi, w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto, za kaŜdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu  
       wyznaczonego na usunięcie wad i usterek do dnia faktycznego ich usunięcia, potwierdzonego przez  
       inŜyniera, nie więcej jednak niŜ 5% wynagrodzenia netto, 
- oraz z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zaleŜnych od wykonawców,w wysokości 10 %  
       wynagrodzenia netto. 

 
W skład konsorcjum realizacyjnego wchodzi światowy potentat w zakresie produkcji linii formierskich wykonujących 
formy metodą SEIATSU ("ciche formowanie") i jego polski partner techniczny. 

 
Umowa ta spełnia kryterium znaczącej umowy zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt. 3 w związku z par. 2 ust. 1 pkt. 44b RRM 
GPW (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z późniejszymi zmianami). 

 
2. z Konsorcjum firm w skład którego wchodzą: 

- Przedsiębiorstwo Projektowo MontaŜowe "BiTech" Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich, 
- Maschinenfabrik Gustav Eirich GmbH & Co. KG, w Hardheim Niemcy, 
- Küttner GmbH & Co. KG, w Essen Niemcy,  

umowę na realizację w obiektach fabrycznych zlokalizowanych w Starachowicach, instalacji przemysłowej "Stacja 
przerobu mas formierskich". Umowa będzie realizowana w okresie od 15 maja 2005 roku do 31 stycznia 2006 roku.  
 
Za wykonanie przedmiotu umowy, Konsorcjum firm otrzyma wynagrodzenie netto w łącznej wysokości 4.392.432,58 
PLN (cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści dwa złote i pięćdziesiąt osiem groszy). 
 
W skład Konsorcjum realizacyjnego wchodzą czołowi światowi producenci urządzeń dla odlewnictwa oraz ich polski 
partner techniczny.  
 
Umowa ta nie spełnia kryterium znaczącej umowy zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt. 3 w związku z par. 2 ust. 1 pkt. 44b 
RRM GPW (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z późniejszymi zmianami). 
 

Spółka dokonała wyboru oferentów kierując się poziomem oferowanych cen, spełnieniem kryteriów najlepszych 
dostępnych technik oraz proponowanym okresem dostaw, montaŜu i osiagnięcia załoŜonych parametrów technicznych, 
a takŜe pozycją wykonawców na światowym rynku producentów urządzeń odlewniczych. 
Objęty podpisanymi umowami zakres inwestycji w obiektach fabrycznych Spółki w Starachowicach wpłynie na istotny 
wzrost jej mocy produkcyjnych, znaczące ograniczenie kosztów wytworzenia produkcji odlewniczej, poprawę jakości 
produkcji i ograniczenie oddziaływania na środowisko naturalne.  
Zadania inwestycyjne objęte niniejszymi umowami na łączną kwotę 15.605.741,06 PLN (piętnaście milionów sześćset 
pięć tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych i sześć groszy) Spółka będzie finansowała środkami pozyskanymi w 
ramach zakończonej 17 grudnia 2004 roku nowej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz kredytem 
inwestycyjnym zgodnie z udzieloną w tym zakresie przez Bank BPH S.A. promesą kredytową. 
Realizacja powyŜszych zadań inwestycyjnych wynika z przyjętej strategii rozwoju Spółki, mającej na celu 
ukształtowanie jej rynkowego wizerunku jako producenta odlewów konstrukcyjnie skomplikowanych, o wysokim 
stopniu przetworzenia, z najwyŜszej klasy tworzyw odlewniczych, skutecznie konkurującej z najlepszymi odlewniami 
europejskimi. 
 
Wartość umowy w tys. zł: 11 213,31 

Zawarcie znaczącej umowy 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 RO - zawarcie lub zmiana znaczącej umowy 
Raport bieŜący 31 / 2005 


