ERRATA
do Sprawozdania z działalności Patentus S.A. za rok 2019 [dalej: Sprawozdanie]
wchodzącego w skład Raportu Rocznego Patentus S.A. za 2019 rok
opublikowanego 20 marca 2020 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI PATENTUS S.A. za 2019 rok
Umowy Handlowe str. 47-48 punkt 8
Było:
8) W dniu 15.04.2019 roku Emitent otrzymał podpisaną umowę PAT 19.014-99
(„Umowa”) zawartą pomiędzy Emitentem a FAMUR S.A. („Zamawiający”) z siedzibą w
Katowicach z dnia 01.04.2019 roku
Przedmiotem Umowy jest: Dostawa trzech przenośników B 1200/P oraz wyposażenia
dodatkowego dla przenośników („Przedmiot Umowy”) dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
KWK Knurów-Szczygłowice, Ruch Szczygłowice („Odbiorca końcowy”).
Wartość Umowy wyniesie 19 189 256,00 PLN netto.
Termin realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi do dnia 30.08.2019 roku.
✓ Gwarancja:
1) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu gwarancji
jakości, określonej w dokumencie gwarancyjnym;
2) Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje wady powstałe z przyczyn,
które tkwiły w urządzeniu, ujawnione przed upływem terminu obowiązywania
gwarancji;
3) Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji jakości niezależnie
od uprawnień z tytułu rękojmi za wady;
4) Uprawnienia do określenia obowiązków Wykonawcy z tytułu gwarancji, przysługuje
Zamawiającemu;
5) Termin obowiązywania gwarancji jakości każdego z urządzeń wynosi 24 miesiące
od daty pierwszego uruchomienia kompletnego urządzenia w podziemnym
wyrobisku zakładu górniczego Odbiorcy;
6) Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego uruchomienie któregokolwiek
z urządzeń nie nastąpi w ciągu 60 dni od daty zakończenia dostaw, bieg terminu
gwarancji rozpoczyna się od 61 dnia od daty odbioru każdego z urządzeń;
7) Na podstawie udzielonej gwarancji, Zamawiający może żądać od gwaranta albo
osób przez niego upoważnionych zwrotu zapłaconej ceny, wymiany urządzeń bądź
ich naprawy oraz zapewnienia innych niezbędnych usług;
8) Z gwarancji wyłączone są:

- materiały eksploatacyjne takie: oleje i smary,
- części szybkozużywające się takie jak: wymienne gumowe elementy zgarniaczy.
✓ Kary umowne:
Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:
1) W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu obowiązków wynikających z
umowy, Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 0,106% ceny
brutto urządzenia, za każdy dzień opóźnienia;
2) W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych
Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 0,021% ceny brutto
urządzenia za każdą godzinę opóźnienia.
W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający
obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 10,5% całkowitej ceny brutto. W przypadku
odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego Wykonawca obciąży
Zamawiającego karą umowną w wysokości 10,5% całkowitej ceny brutto.
Całkowita wartość kar umownych oraz odszkodowań, przysługujących Zamawiającemu z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy nie przekracza określonej w umowie kwoty
netto.
✓ Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy:
1) Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy w przypadku naruszenia
postanowień umowy lub gdy Wykonawca wykonuje Umowę nienależycie.
2) Każda ze Stron uprawniona jest do odstąpienia od Umowy w przypadku gdy:
- zostanie rozpoczęta likwidacja drugiej Strony,
- zawieszenie wykonywania Umowy, wskutek działania siły wyższej przekroczy okres 6
miesięcy,
- po ustaniu siły wyższej druga Strona nie przystąpiła niezwłocznie do wykonania
Umowy.
W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 11/2019
w dniu 15.04.2019 roku.
Jest:
8) W dniu 15.04.2019 roku Emitent otrzymał podpisaną umowę PAT 19.014-99
(„Umowa”) zawartą pomiędzy Emitentem a FAMUR S.A. („Wykonawca”) z siedzibą w
Katowicach z dnia 01.04.2019 roku
Przedmiotem Umowy jest: Dostawa trzech przenośników B 1200/P oraz wyposażenia
dodatkowego dla przenośników („Przedmiot Umowy”) dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
KWK Knurów-Szczygłowice, Ruch Szczygłowice („Odbiorca końcowy”).
Wartość Umowy wyniesie 19 189 256,00 PLN netto.
Termin realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi do dnia 30.08.2019 roku.

✓ Gwarancja:
1) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu gwarancji
jakości, określonej w dokumencie gwarancyjnym;
2) Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje wady powstałe z przyczyn,
które tkwiły w urządzeniu, ujawnione przed upływem terminu obowiązywania
gwarancji;
3) Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji jakości niezależnie
od uprawnień z tytułu rękojmi za wady;
4) Uprawnienia do określenia obowiązków Wykonawcy z tytułu gwarancji, przysługuje
Zamawiającemu;
5) Termin obowiązywania gwarancji jakości każdego z urządzeń wynosi 24 miesiące
od daty pierwszego uruchomienia kompletnego urządzenia w podziemnym
wyrobisku zakładu górniczego Odbiorcy;
6) Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego uruchomienie któregokolwiek
z urządzeń nie nastąpi w ciągu 60 dni od daty zakończenia dostaw, bieg terminu
gwarancji rozpoczyna się od 61 dnia od daty odbioru każdego z urządzeń;
7) Na podstawie udzielonej gwarancji, Zamawiający może żądać od gwaranta albo
osób przez niego upoważnionych zwrotu zapłaconej ceny, wymiany urządzeń bądź
ich naprawy oraz zapewnienia innych niezbędnych usług;
8) Z gwarancji wyłączone są:
- materiały eksploatacyjne takie: oleje i smary,
- części szybkozużywające się takie jak: wymienne gumowe elementy zgarniaczy.
✓ Kary umowne:
Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:
1) W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu obowiązków wynikających z
umowy, Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 0,106% ceny
brutto urządzenia, za każdy dzień opóźnienia;
2) W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych
Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 0,021% ceny brutto
urządzenia za każdą godzinę opóźnienia.
W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający
obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 10,5% całkowitej ceny brutto. W przypadku
odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego Wykonawca obciąży
Zamawiającego karą umowną w wysokości 10,5% całkowitej ceny brutto.
Całkowita wartość kar umownych oraz odszkodowań, przysługujących Zamawiającemu z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy nie przekracza określonej w umowie kwoty
netto.
✓ Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy:
3) Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy w przypadku naruszenia
postanowień umowy lub gdy Wykonawca wykonuje Umowę nienależycie.

4) Każda ze Stron uprawniona jest do odstąpienia od Umowy w przypadku gdy:
- zostanie rozpoczęta likwidacja drugiej Strony,
- zawieszenie wykonywania Umowy, wskutek działania siły wyższej przekroczy okres 6
miesięcy,
- po ustaniu siły wyższej druga Strona nie przystąpiła niezwłocznie do wykonania
Umowy.
W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 11/2019
w dniu 15.04.2019 roku. Korekta wyżej wymienionej informacji została przekazana raportem
bieżącym nr 11/2019 K w dniu 24.03.2020 roku.
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