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Treść  raportu:

Zgodnie z § 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji 
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki PAMAPOL S.A. 
informuje, że Spółka (Wykonawca) w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisała w dniu 
03.07.2006 r. umowę z Ministrem Obrony Narodowej, w imieniu którego działa Agencja Mienia Wojskowego w 
Warszawie (Zamawiający). Przedmiotem umowy jest dostawa w latach 2006-2008 konserw mięsnych 
sterylizowanych do wybranych jednostek wojskowych na terenie całego kraju.

Wartość brutto umowy wynosi 6.421 tys. zł.  Zamawiający zastrzegł sobie prawo do zmiany wartości umowy 
wynikającej z indeksacji cen w oparciu o wskaźniki cen produktów publikowane w miesięcznych komunikatach 
GUS.

Terminem wykonania umowy jest dzień 14 listopada 2008 roku. Dostawy będą realizowane w terminach i 
ilościach okreś lonych w planie dostaw na 2006 rok będącym integralną częścią umowy. Terminy, ilości i miejsca 
dostaw  w roku 2007 i 2008 okreś lone będą w planach dostaw na rok 2007 i 2008 wprowadzonych aneksami do 
umowy w terminach do 28 lutego 2007 r. i odpowiednio 2008 r. Zapłata za wykonaną dostawę nastąpi w terminie 
do 21 dni roboczych po każdej dostawie. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności 
należnych od Zamawiającego bez jego zgody. 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części 
umowy, gdy Strona odstąpi od tej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. Zamawiający 
zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy w razie 
odstąpienia przez Stronę od tej części umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający. Kary 
umowne oblicza się od wartości brutto partii dostawy, którą Zamawiający obowiązany jest zapłacić w razie 
należytego wykonania dostawy. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,1% wartości brutto 
dostawy nie zrealizowanej w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% wartości brutto 
tej dostawy. W przypadku zaistnienia szkody przewyższającej wysokość kar umownych Zamawiającemu 
przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
Umowa przewiduje wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy na poziomie 5% 
wartości nominalnej umowy. Na dzień podpisania umowy Wykonawca wniósł to zabezpieczenie w formie 
gwarancji dobrego wykonania umowy udzielonej przez PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie, Centrum 
Korporacyjne w Wieluniu.

Umowa została uznana za znaczącą, gdyż jej wartość przekroczyła 10% kapitałów własnych PAMAPOL S.A.
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