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Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A.  (Dostawca) informuje, iż w 
dniu dzisiejszym tj. 14 maja 2018 roku wpłynęła do Spółki  umowa (datowana 8 maja 2018r.) podpisana przez 
drugą stronę umowy tj. Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. (Odbiorca) z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju na wartość 
4.727,1 tys. zł. brutto, przedmiotem której jest dostawa trasy dwułańcuchowej, trasy trójłańcuchowej, łańcucha 
ogniwowego górniczego oraz ogniw złącznych. Dostawa i wydanie towaru nastąpi częściami w terminie 12 
miesięcy od daty zawarcia umowy. Zgodnie z postanowieniami powyższej umowy dostawa poszczególnych części 
towarów następować będzie na podstawie zamówień, które szczegółowo określą ich ilość, wymagane terminy 
oraz miejsce dostaw. Integralnymi częściami umów są: SIWZ z załącznikami, oferta Dostawcy oraz Ogólne 
Warunki Umów, w zakresie, w jakim nie są modyfikowane lub uchylane niniejszą umową. Odbiorca uprawniony 
jest do niewykonania Umowy w zakresie nieprzekraczającym 50 % ceny łącznej. Niewykonanie przed Odbiorcę 
umowy w wyżej wymienionym zakresie nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego 
odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
W okresie od publikacji raportu bieżącego nr 6/2018 z dnia 21 lutego 2018 roku do dnia dzisiejszego tj. 14 maja 
2018 roku, Spółka zawarła z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. umowy (włączając powyższą) na łączną wartość 
5.120,7 tys. zł brutto. Umową o najwyższej wartości w tym okresie jest umowa podpisana powyżej  na wartość 
4.727,1 tys. zł. brutto.
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