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Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informac je poufne.

Treść raportu:

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej informuje, że w dniu dzisiejszym spółka zależna 

RAFAMET SERVICE & TRADE Sp. z o.o. (Wykonawca) podpisała ze spółką Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. 

(Zamawiający) (ul. Składowa 5, 61-897 Poznań) umowę na zakup w formie leasingu finansowego wraz z dostawą 

i montażem nowej tokarki podtorowej. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy wynosi 5.000.000,00 zł netto. 

Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania pełnego zakresu przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż 

365 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy z zastrzeżeniem tego, że raty leasingowe Zamawiający płaci w 

osobnych terminach, w 84 miesięcznych ratach.

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić 

Zamawiającemu kary umowne:

a)     w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia, gdy Zamawiający lub Wykonawca odstąpi/rozwiąże umowę 

z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

b)     w wysokości 2.500,00 zł za niewykonanie któregokolwiek z obowiązków określonych  poniżej:

-     przeniesienie własności przedmiotu leasingu na Zamawiającego,

-     realizacja pełnego zakresu przedmiotu umowy przez Wykonawcę,

-     usunięcie przez Wykonawcę usterki/wady w okresie gwarancji, 

w terminach określonych umową, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

c)     w wysokości 1.000,00 zł, każdorazowo w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niewywiązywania się 

lub nienależytego wywiązania się przez Wykonawcę z jakiegokolwiek obowiązku, o którym mowa w paragrafie 

umowy „Zobowiązania Wykonawcy”.

Informację o wyborze oferty RAFAMET SERVICE & TRADE Sp. z o.o. jako najkorzystniejszej w postępowaniu 

przeprowadzonym w ramach przetargu ogłoszonego przez Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.

Emitent przekazał Raportem bieżącym nr 28/2020 z dnia 06.08.2020 r. 

Niniejsza informacja uznana została za istotną z uwagi na wartość przedmiotu umowy i znaczenie dla Emitenta. 
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