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Treść raportu:

Zarząd Famur S.A. przekazuje, iż powziął wiadomość, że Emitent oraz jego podmioty zależne od dnia 26 listopada
2013r. tj. opublikowania raportu bieżącego nr 54/2013 zawarły z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. szereg umów
jednostkowych, których łączna kwota przekracza 10% kapitałów własnych FAMUR S.A. według stanu na dzień 31
marca 2014r., 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 26 listopada 2013r. do 18 czerwca 2014r. wynosi 72.122.826,00 zł.
Umową o największej wartości jest umowa datowana na dzień 14 lutego 2014r. zawarta pomiędzy FAMUR S.A.
(Wykonawca) a Jastrzębską Spółką Węglową S.A. (Zamawiający) na maksymalną kwotę netto nie wyższą niż
12.756.210,00 zł. Przedmiotem umowy jest świadczenie serwisu technicznego oraz dostawa części zamiennych,
podzespołów, zespołów dla kombajnów ścianowych KGE i KGS dla zakładów JSW S.A w okresie 24 miesięcy od
daty zawarcia umowy.
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 następujących gwarancji od daty podpisania Protokołu Usługi Serwisowej lub dostawy części
zamiennych, podzespołów, zespołów:
• na wykonane prace – 6 miesięcy,
• Na wymienione/dostarczone części, podzespoły, zespoły fabrycznie nowe – 12 miesięcy,
• Na wymienione/dostarczone zespoły i podzespoły poremontowe – 6 miesięcy
Gwarancja nie obejmuje elementów szybko zużywających się.
Umowa zawiera zapisy o następujących karach umownych:
- Wykonawca może zostać obciążony przez Zamawiającego karą umowną w wysokości 1% ceny brutto danego
zlecenia/zamówienia jednak nie mniej niż 300 zł za każdy dzień zwłoki ponad ustalony termin realizacji/dostawy.
- Wykonawca może zostać obciążony przez Zamawiającego karą umowną w wysokości 1% ceny brutto danego
zlecenia jednak nie mniej niż 300 zł za każdy dzień zwłoki w stosunku do uzgodnionego terminu usunięcia usterek
w przedmiocie umowy.
- Wykonawca może zostać obciążony przez Zamawiającego karą umowną w wysokości 0,1% ceny brutto danego
zlecenia jednak nie mniej niż 100 zł za każdą godzinę zwłoki w stosunku do czasu przystąpienia do us uwania
awarii.
- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 10% wartości brutto umowy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
- Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku znacznego naruszenia przez
Wykonawcę przepisów Prawa geologicznego i górniczego, przepisów BHP zagrażających bezpieczeństwu, życiu i
zdrowiu pracowników oraz mieniu Zamawiającego lub niedotrzymaniu warunków umowy w zakresie rzeczowym .
W tym przypadku zostanie naliczona kara umowna w stosunku do Wykonawcy w wysokości 10% ceny 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 717.446 tys. zł wg. stanu na dzień 31.03.2014r.
wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego.
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