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Treść raportu:

Zarząd FAMUR S.A. informuje, iż w dniu 27 s tycznia 2016 r. powziął wiadom ość o podpisaniu w dniu 18 stycznia
2016 r. przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. oraz lidera konsorcjum spółek KOPEX Machinery S.A. (Lider
Konsorcjum) i FAMUR S.A. (Członek Konsorcjum) um owy, której przedm iotem jest dostawa 167 szt. fabrycznie
nowych ścianowych sekcji obudów zm echanizowanych typu FRS-18/46-2x3056 o zakresie pracy od 2,0 m do 4,5
m wraz z instalacją zasilającą wysokociśnieniową oraz urządzeniami m ontażowo-transportowymi, fabrycznie
nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego typu RYBNIK 850, fabrycznie nowego przenośnika zgrzebłowego
podścianowego typu GROT 850 z kruszarką i urządzeniem przekładkowym dla JSW S.A. KWK
"Knurów-Szczygłowice" Ruch Szczygłowice.
Okres realizacji umowy wynosi 15 tygodni od daty zawarcia um owy dla sekcji obudów zmechanizowanych wraz z
instalacją zasilającą wysokociśnieniową oraz urządzeniami montażowo-transportowym i oraz 6 tygodni od daty
zawarcia um owy dla przenośnika zgrzebłowego ścianowego, przenośnika zgrzebłowego podścianowego z
kruszarką i urządzeniem przekładkowym. Całkowita wartość umowy wynosi 60.290.071,55 zł netto, przy czym
dokładny udział Em itenta w tej kwocie zostanie sprecyzowany w um owie wykonawczej, która zostanie zawarta
między Liderem Konsorcjum a Emitentem .
Wykonawca, tj. KOPEX Machinery S.A. oraz FAMUR S.A. może zostać obciążony przez Zamawiającego,
Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. karą umowną w wysokości 0,1% ceny brutto za każdy dzień opóźnienia w
realizacji przedm iotu umowy lub opóźnienia w stosunku do uzgodnionego term inu usunięcia awarii w
przedmiocie umowy oraz za każdą godzinę opóźnienia w stosunku do uzgodnionego terminu przystąpienia do
usunięcia awarii lub usterki z tytułu gwarancji. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z winy
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającem u karę umowną w wysokości 10% ceny brutto. Niezależnie od kar
umownych Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
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