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Treść raportu:

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. (Wykonawca) informuje, że w 
dniu dzisiejszym tj. 15 czerwca 2018 roku została podpisana przez FASING (drugą stronę umowy), umowa ze 
spółką Tauron Wydobycie S.A. (Zamawiający). Przedmiotem umowy jest dostawa łańcuchów górniczych oraz 
ogniw złącznych. Strony ustaliły za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie w kwocie 4.223,8 tys. zł netto, 
powiększone o należny podatek od towarów i usług według stawek wynikających z powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości towaru nabywanego na podstawie 
umowy z zastrzeżeniem, że wartość umowy nie może zmienić się nie więcej niż 50% kwoty netto. W takiej sytuacji 
wartość umowy również ulegnie obniżeniu. Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu towar sukcesywnie na 
podstawie oddzielnych składanych zamówień. Umowa została zawarta na okres 18 miesięcy od dnia jej zawarcia, 
nie dłużej jednak niż do dnia, w którym łączna wartość zamówień wykonanych przez Wykonawcę na podstawie 
umowy osiągnie kwotę netto 4.223,8 tys. zł.
Zgodnie z umową Strony ustaliły, że Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar 
umownych w następujących przypadkach:
1) w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy towaru w terminie określonym powyżej – w wysokości 1% 
wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy za daną dostawę, której termin wykonania nie został dochowany – za 
każdy dzień opóźnienia;
2) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w terminie określonym zgodnie z umową 
– w wysokości 1% wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy za każdą część towaru dotkniętego wadą – za 
każdy dzień opóźnienia.
3) w przypadku opóźnienia w usunięciu w terminie wad ujawnionych w okresie Gwarancji lub rękojmi – w 
wysokości 1% wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy za każdą część towaru dotkniętego wadą – za każdy 
dzień opóźnienia;
4) w przypadku, gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy lub gdy Wykonawca odstąpi od umowy w całości lub w części bez uzasadnionej przyczyny – w 
wysokości 3% wynagrodzenia netto;
5) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku poufności określonego w umowie – w wysokości 3% 
wynagrodzenia netto – za każdorazowe naruszenie tego obowiązku;
6) w przypadku opóźnienia w dostarczeniu aktualnej umowy ubezpieczenia OC o której mowa w umowie – w 
wysokości 0,01% całego wynagrodzenia netto – za każdy dzień opóźnienia.
Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej jeżeli którakolwiek ze stron 
odstąpi od umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub gdy Zamawiający 
odstąpi od umowy w całości lub w części bez uzasadnionej przyczyny – w wysokości 3% całego wynagrodzenia 
netto należnego Wykonawcy. 
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