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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. 25 czerwca 2020 roku została podpisana umowa z Polską Grupą Górniczą S.A. (Zamawiający). 
Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa ogniw złącznych do łańcuchów górniczych dla Oddziałów Polskiej Grupy 
Górniczej S.A. Umowa obowiązuje od dnia zawarcia do dnia 31.05.2021r. W przypadku, gdy w okresie 
obowiązywania umowy Zamawiający nie złoży zamówień na dostawy o wartości minimum 50% wartości 
udzielonego zamówienia, umowa będzie obowiązywać do dnia 31.08.2021r. Zamówienie nie może być doręczone 
później niż w ostatnim dniu obowiązywania umowy. Łączna wartość umowy wynosi 2.789,4 tys. zł. netto. Wartość 
przedmiotu umowy zostanie powiększona o stawkę podatku VAT według przepisów obowiązujących w okresie 
realizacji umowy. Integralną część umowy stanowią Ogólne Warunki Zakupu i Realizacji Dostaw materiałów, 
wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. Dla określenia ilości 
i terminu dostaw, Zamawiający będzie składał Wykonawcy stosowne zamówienia. Zamawiający oświadcza, że 
minimalna gwarantowana realizacja umowy wyniesie nie mniej niż 50 % wartości udzielonego zamówienia w 
okresie obowiązywania umowy. Strony umowy postanawiają, że Zamawiający bez narażania się na jakąkolwiek 
odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, uprawniony jest do zaniechania 
złożenia zamówienia na towar o wartości nie większej niż 50% wartości zamówienia. Niewykonanie przez 
Zamawiającego umowy w takim zakresie nie wymaga podania przyczyn. Strony mogą w każdej chwili rozwiązać 
umowę na mocy porozumienia stron. W okresie od dnia 21 maja 2019 roku tj. od publikacji raportu bieżącego nr 
24/2019 do dnia dzisiejszego zawarto z Polską Grupą Górniczą S.A. kilka umów (włączając powyższą) na łączną 
wartość 7.192,5 tys. zł. netto. Przedmiotem tych umów były: zgrzebła do przenośników zgrzebłowych, łańcuchy 
ogniwowe górnicze, ogniwa złączne, trasy łańcuchowe.  
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