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Treść raportu:

Zarząd Famur S.A. przekazuje, iż powziął wiadomość, że Emitent oraz jego podmioty zależne od dnia 12 marca
2013r. tj. opublikowania raportu bieżącego nr 9/2013 zawarły z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. szereg umów
jednostkowych, których łączna kwota przekracza 10% kapitałów własnych FAMUR S.A. według stanu na dzień 30
września 2013r., tj. stanu wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego. Tym samym łączna
wartość tych umów spełnia kryterium uznania ich za znaczącą umowę.
Łączna wartość netto umów, o których Emitent powziął wiadomość w okresie od 12 marca 2013r. do 26 listopada
2013r. wynosi 75.617.588,35 zł. Umową o największej wartości jest umowa datowana na dzień 18 listopada
2013r. zawarta pomiędzy FAMUR S.A. a Jastrzębską Spółką Węglową S.A. na kwotę netto 27.894.000,00 zł.
Przedmiotem umowy jest wykonanie modernizacji płuczki osadzarkowej z węzłem klasyfikacji wstępnej Zakładu
Przeróbki Mechanicznej Węgla JSW S.A. KWK „Krupiński”. Zakres prac obejmuje wykonanie kompletnych
projektów wykonawczych, wymianę obecnie zabudowanych maszyn na fabrycznie nowe oraz wykonanie robót
montażowych i demontażowych. Termin realizacji zadania ustalono na 31 grudnia 2017 roku. Należności z tytułu
umowy regulowane będą na podstawie wystawionych przez Wykonawcę częściowych faktur VAT w terminie do 85
dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego. Podstawą wystawienia faktur częściowych będą protokoły
odbioru podpisane przez Wykonawcę i Zamawiającego. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace oraz
dostarczone urządzenia z wyjątkiem elementów szybko zużywających się na okres 48 miesięcy licząc od daty
końcowego odbioru technicznego poszczególnych systemów. Umowa zawiera zapisy o następujących karach
umownych:
- Wykonawca może zostać obciążony przez Zamawiającego karą umowną w wysokości 0,1% ceny brutto za każdy
dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu realizacji zadania,
- Wykonawca może zostać obciążony przez Zamawiającego karą umowną w wysokości 0,1% ceny brutto za każdy
dzień zwłoki w stosunku do uzgodnionego terminu usunięcia usterki w przedmiocie umowy, stwierdzonej przy
odbiorze lub ujawnionej po odbiorze,
- W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy.
Strony zachowały prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. Pozostałe
warunki umowy nie odbiegają od standardowych warunków stosowanych dla tego typu umów.
Kapitały własne Famur S.A. będące podstawą kryterium wynosiły 677.077 tys. zł wg. stanu na dzień 30.09.2013r.
wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego.
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