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Treść raportu:

Zarząd Spółki Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym 
tj. 1 marca 2017 roku, została zawarta Umowa o współpracy w zakresie sprzedaży stali pomiędzy FASING S.A. 
(jako Kupującym) a Przedsiębiorstwem Handlu Hurtowego MEGATOR B. Nowicka – Żurawska, R. Żurawski Sp. j. 
z siedzibą w Zabrzu przy ulicy Bytomskiej 37 (jako Sprzedającym).
Umowa została zawarta na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia z zachowaniem jednomiesięcznego 
okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy 
handlowej pomiędzy Stronami w zakresie zaopatrzenia Kupującego przez Sprzedającego w wyroby stalowe 
zakupione w firmie trzeciej. 
Zgodnie z postanowieniami umowy Sprzedający zobowiązuje się nabyć w imieniu własnym, a następnie 
przenieść na Kupującego, własność wyrobów stalowych i innych towarów każdorazowo uzgodnionych przez 
Strony, stosownie do złożonych zamówień przez Kupującego.
Strony ustaliły, że sprzedaż wyrobów stalowych będzie realizowana na podstawie poszczególnych zamówień 
określających nazwę towaru, ilość termin i miejsce odbioru  składanych Sprzedającemu przez Kupującego. 
Zamówienia składane będą w formie pisemnej przez Kupującego potwierdzonych, również w formie pisemnej 
przez Sprzedającego w cenie i na warunkach handlowych zawartych w potwierdzeniu zamówienia, które 
Sprzedający zobowiązany jest sporządzić w ciągu 10 dni od daty wpływu zamówienia od Kupującego. Dostawy 
stali realizowane będą po cenie jednostkowej ustalanej każdorazowo przez Strony w potwierdzeniu zamówienia. 
Do ceny stali Sprzedający doliczy podatek VAT w wysokości określonej w obowiązujących przepisach, za 
wyjątkiem towarów objętych odwrotnym obciążeniem. Za opóźnienie w zapłacie, Sprzedającemu przysługują 
odsetki umowne.
Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie Umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności 
siły wyższej. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od Stron, uniemożliwiające 
wykonanie Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani 
przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. 
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2017-03-01 Zofia Guzy Wiceprezes Zarządu

2017-03-01 Stanisław Śwituła Prokurent
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