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Treść raportu:

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

umowy leasingu zawartej w dniu 28.08.2020 r. pomiędzy spółką Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. a spółką zależną 

od Emitenta RAFAMET SERVICE & TRADE Sp. z o.o., o której Emitent informował raportem bieżącym nr 31/2020, 

została zawarta umowa pomiędzy Emitentem (Wykonawca) a spółką zależną RAFAMET SERVICE & TRADE Sp. z 

o.o. (Zamawiający).

Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez RAFAMET S.A. spółce zależnej tokarki podtorowej, sterowanej 

komputerowo wraz z oprogramowaniem w języku polskim, przeznaczonej do obróbki mechanicznej zarysu 

zewnętrznego kół zestawów kołowych i tarcz hamulcowych w kolejowych pojazdach szynowych. 

Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy wynosi 4.850.000,00 zł netto. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania 

pełnego zakresu przedmiotu umowy w terminie do dnia 13.08.2021 r.

Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za przedmiot umowy 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:

    -    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 s ię 

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

umowy „Zobowiązania Wykonawcy”.

Niniejsza informacja ma charakter informacji poufnej z uwagi na jej istotność wynikającą z udziału wartości 

przedmiotu umowy w sprzedaży Emitenta.
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