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Skrócona nazwa emitenta

FASING

Temat

Znacząca umowa.

Podstawa prawna

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

Treść  raportu:

Zarząd Spółki Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym
została przekazana do Spółki kolejna umowa zawarta z Kompanią Węglową S.A. Przedmiotem umowy jest 
dostawa ogniw złącznych do  łańcuchów górniczych Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2009 roku. Wartość 
umowy okreś lona na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego wynosi 
2.671,6 tys. zł brutto. Zawarta umowa datowana z dnia 16 lutego 2009 roku obowiązywać będzie dla zamówień 
wystawionych przez poszczególne Centra Wydobywcze/Specjalistyczne Jednostki Organizacyjne, przekazanych 
Wykonawcy w terminie do dnia 31.12.2009 roku. Zamawiający oświadcza, że minimalna gwarantowana realizacja 
umowy wyniesie nie mniej niż 70% wartości umowy w okresie jej obowiązywania. Strony umowy postanawiają, że 
Zamawiający bez narażania na jakąkolwiek odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy uprawniony jest do zaniechania złożenia zamówienia na towar o wartości nie większej niż 30% wartości 
umowy. Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w takim zakresie nie wymaga podania przyczyn. Strony 
postanawiają, że Zamawiający także nie poniesie odpowiedzialności z tytułu zaniechania złożenia zamówienia na 
towar o wartości większej niż 30% wartości umowy, spowodowanego wystąpieniem okoliczności o charakterze 
siły wyższej, okreś lonych w § 11 niniejszych istotnych postanowień umownych.
Kary umowne w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
- w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu 
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
- w wysokości 10% umownej wartości brutto towaru okreś lonego każdorazowo w niezrealizowanym zamówieniu, 
gdy Zamawiający odstąpi od zamówienia z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 
- w wysokości 0,1% umownej wartości towaru brutto okreś lonego każdorazowo w zamówieniu, nie wydanego w 
terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne:
- w wysokości 10% umownej wartości brutto towaru okreś lonego każdorazowo w niezrealizowanym zamówieniu, 
gdy Wykonawca odstąpi od zamówienia z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.
Niezależnie od powyższych kar umownych, strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych do 
wysokości faktycznie poniesionych strat.
W okresie ostatnich 12-stu miesięcy z Kompanią Węglową SA zawarto umowy (włączając powyższą) na łączną 
wartość 29.984,1 tys. zł. Umową o najwyższej wartości w tym okresie była umowa na wartość 20.470,9 tys. zł 
podana w raporcie bieżącym nr 35/2008.
Za kryterium uznania za umowę znaczącą przyjęto wartość 10% kapitału własnego Emitenta, który na 30.09.2008r. 
wynosił 49.739 tys. zł.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2005r. Nr 
209, poz.1744). 
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