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Umowa znacząca  

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, że w dniu 
wczorajszym tj. 16 października 2013 roku wpłynęła do Spółki umowa (datowana 14 października 2013 roku) z 
Katowickim Holdingiem Węglowym S.A. na dostawę łańcuchów ogniwowych górniczych z przeznaczeniem dla 
KWK Mysłowice-Wesoła, KWK Wieczorek, KWK Murcki-Staszic, KWK Wujek. Umowa obowiązuje 12 miesięcy od 
dnia jej zawarcia. Całkowita wartość brutto umowy wynosi 4.755,3 tys. zł.
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w postępowaniu 
przetargowym na dostawę łańcuchów ogniwowych górniczych dla KHW S.A. W ramach tej umowy, dostawy 
realizowane będą w ratach. Szczegółowe ilości, terminy i miejsca dostaw materiału określane będą każdorazowo 
w pisemnych zamówieniach składanych przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji 
zamówienia w terminie 45 dni kalendarzowych od daty przyjęcia pisemnego zamówienia, złożonego przez 
Zamawiającego określającego ilość. Zamawiający zobowiązuje się do złożenia zamówień na realizację 
przedmiotu umowy o wartości nie mniejszej niż 50 % wartości umowy. W pozostałym zakresie Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do nieskładania zamówień bez podawania przyczyny. Wykonawca oświadcza, iż w 
przypadku niezrealizowania przedmiotu umowy w wysokości do 50% wartości umowy w związku z niezłożeniem 
zamówień przez Zamawiającego – nie będzie dochodził przeciwko Zamawiającemu roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Strony umowy postanawiają, iż w trakcie obowiązywania 
niniejszej umowy ilości materiałów określone w załączniku do niniejszej umowy, stanowiącym jej integralną 
część, mogą ulec zmianie dla każdej pozycji w ramach danej części zamówienia, z zastrzeżeniem, iż całkowita 
wartość dostaw nie przekroczy wartości umowy oraz iż ceny jednostkowe nie ulegną zmianie.

Postanowienia odnośnie kar umownych. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony 
zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
- w wysokości 10% niezrealizowanej wartości brutto umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu 
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, dotyczy to również braku aktualnych dokumentów, które Wykonawca 
jest zobowiązany dołączyć do dostarczonych materiałów,
- w wysokości 0,5% wartości brutto zamówionego materiału a nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki w dostawie w stosunku do terminu w jakim Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia tj. 
45 dni kalendarzowych od daty przyjęcia pisemnego zamówienia, złożonego przez Zamawiającego określającego 
ilość.
- w wysokości 0,5% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu rzeczy wolnych od wad w 
stosunku do terminu w jakim Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad lub dostarczenia rzeczy wolnej od 
wad na swój koszt tj, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych lub w terminie uzgodnionym pomiędzy stronami 
przy podpisaniu umowy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
- w wysokości 10% niezrealizowanej wartości brutto umowy w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z 
powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający,
- w wysokości 0,5% wartości brutto zamówionego, dostarczonego i nie odebranego z winy Zamawiającego 
materiału za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego na podstawie Kodeksu Cywilnego.
4. Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć w terminie 14 dni od daty ustalenia przyczyn 
uprawniających do odstąpienia. 

Wykonawca gwarantuje, że jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio z umową, a w 
tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne, m.in. odsetki, nie 
zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona jakiejkolwiek czynności 
prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby 
Wykonawcy na inny podmiot. Wykonawca gwarantuje również, iż celem dochodzenia praw z umowy nie może 
udzielić upoważnienia innej firmie. Wykonawca zobowiązuje się, że zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z 
umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy (przelewem lub 
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umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy (przelewem lub 
gotówką). Umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek formie na rzecz 
innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to 
uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
W razie naruszenia opisanych powyżej obowiązków Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz 
Zamawiającego kary umownej w wysokości 25% od wartości umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej 
wskazanych obowiązków, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania 
przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

W ciągu ostatnich 12 miesięcy Spółka zawarła z Katowickim Holdingiem Węglowym SA umowy (włączając 
powyższą) na łączną wartość 5.965,6 tys. zł. brutto

Za kryterium uznania za umowę znaczącą przyjęto wartość 10% kapitału własnego Emitenta, który na dzień 
30.06.2013r. wynosił 64.582,2 tys. zł.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259 z pózn. zm). 
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2013-10-17 Zofia Guzy Wiceprezes Zarządu
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