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Szanowny Panie Prezesie,

nawiazujac do pisma Pana dr Bemda Widery z dnia 01.07.2002

roku, chcemy zaproponowac Panstwu

konstruktywne rozwiazanie nab17mialychproblemów, które przy braku dobrej woli stron beda z pewnoscia
kosztowne dla Obu naszych firm. Tak wjec dla unikniecia dalszych niepotaebnych komplikacji oraz kosztów
proponujemy Panstwu spotkanie w siedzibie naszej firmy w drugiej polowie lipca podczas którego

i

proponujemy omówic uzgodnic stanowiska w nastepujacych sprawach :

1. rozliczenie kosztów eksploatacji kotlowni Jelcz-Laskowice ( + trzy obiekty w Strzyzowie ) w okresie
lipiec 2001 - styczen 2002,
2.

rozliczenie kosztów eksploatacji pozostalych kotlowni w okresie lipiec 2001 - marzec 2002,

3. ustalenie wynagrodzenia za okres poza eksploatacyjny zgodnie z aneksem

1 do umowy o

wspólpracy,
4.

rozliczenie nakladów inwestycyjnych dla kotlowni Jelcz-Laskowice w aspekcie naruszenia praw
wylacznosci oraz dalszych konsekwencji z tego wynikajacych,

5.

rozliczenie kosztów eksploatacji zgodnie z aneksem do umowy o wspólpracy wedlUg tzw. zasady
bonus-manus dla projektu Kochcice,

6.

rozliczenie wypowiedzianej umowy o generalnym wykonawstwie dla obiektów Tomaszów Lubelski,

7. aspekty dalszej wspólpracy_
Jezeli jestescie Panstwo zainteresowani rozwiazaniem tych pr<lblemów na drodze ugodowej prosimy o
pisemne potwierdzenie swojej woli i ewentualne okreslenie dodatkowych lematów, które wg Panstwa powinny
byc poruszone podczas tego spotkania jak równiez prosimy o okreslenie mozliwego terminu spotkania.
Niezwlocznie po otrzymaniu pOZytywnej odpowiedzi przedstawimy Panstwu, jeszcze przed terminem
spotkania, nasze pisemne stanowisko w powyzej okreslonych tematach.

Z powazaniem

HAAQZ!l5

SKT

SpóIt<a

z

0.0.

Prezes laaadu mgr int. aenediet Kolzur
Wi"'PTeL&s ZalZadu dr in2. WieS/aw Kala

ul. Klima"" 46
50-515 Wroclaw
lei. 071 1334-56-90
fax 071 J 367-~

Bank Handlowy SA O i Wrodaw
Raeh zlot.
10301269 - 0604 0002
Rachwalul.
103 012 69 - 0604 0003

Regon
010648147
NIP
521-11-75-070
RHB
7478

WROCLAW@SKTPL

B9f:U.9f: li.

DIS

i.17:BO 20

"[nr

SD

