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Temat

Zawarcie znaczącej umowy wraz z aneksem z JASTRZĘBSKĄ SPÓŁKĄ WĘGLOWĄ S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki PATENTUS S.A. („Spółka”, „Emitent”, „Wykonawca”) informuje, iż w dniu 13.12.2022 roku wpłynął do 
Spółki podpisany egzemplarz  umowy z dnia 6 grudnia 2022 roku o numerze 072200548 wraz z aneksem numer 1 
zawartej pomiędzy Jastrzębską Spółką Węglową S.A.  z siedzibą w Jastrzębiu – Zdrój (Zamawiający) a Patentus 
S.A. z siedzibą w Pszczynie (Wykonawca). 
1. Przedmiotem umowy jest: Świadczenie na rzecz zakładów Zamawiającego serwisu technicznego oraz dostawy 
części zamiennych, podzespołów i zespołów urządzeń produkcji PATENTUS S.A. zwanych w dalszej części 
„usługą”.
2. Wynagrodzenie (zgodnie z aneksem): 11 508 412,20 PLN + VAT – wynagrodzenie będzie stanowić sumę 
wartości wszystkich zleceń za wykonanie usługi stanowiącej przedmiot umowy. Zamawiający uprawniony jest do 
niewykonania umowy w zakresie nieprzekraczającym 50% wynagrodzenia netto. Niewykonanie umowy w 
powyższym zakresie nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania umowy i nie jest podstawą 
odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Termin realizacji usługi – 24 miesiące od daty zawarcia umowy.
4. Kary umowne:
1. Jeśli Wykonawca stwierdzi, że istnieje możliwość opóźnienia lub zwłoki w wykonaniu usługi pisemnie i 
telefonicznie zawiadomi Zamawiającego o możliwym opóźnieniu lub zwłoce. Zawiadomienie określi przyczynę, a 
także przewidywany czas opóźnienia lub zwłoki.
2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę obowiązków umowy lub Specyfikacji technicznej, 
stanowiącej załącznik nr 1 do umowy, Zamawiający uprawniony będzie do obciążenia Wykonawcy karą umowną w 
wysokości 500,00 zł, za każde stwierdzone naruszenie.
3. Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto za wykonanie 
danego zlecenia lub zamówienia, nie mniej niż 100,00 zł, za każdą godzinę zwłoki w wykonaniu obowiązków 
umowy lub za każdą godzinę zwłoki w wykonaniu obowiązków określonych w umowie.
4. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę obowiązku umowy Zamawiający obciąży 
Wykonawcę karą umowną w wysokości 500 zł za każde stwierdzone naruszenie.
5. W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia w związku ze zmianą, umowy, Zamawiający 
uprawniony będzie obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 500 zł za każde stwierdzone naruszenie.
6. W przypadku rozwiązania umowy Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego.
7. Zamawiający uprawniony będzie do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym (bez zachowania 
terminu wypowiedzenia) w przypadku popadnięcia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w zwłokę w realizacji 
umowy.
8. Zamawiający uprawniony będzie do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym (bez zachowania 
terminu wypowiedzenia) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę postanowień umowy lub 
gdy Wykonawca lub Podwykonawca wykonuje umowę nienależycie.
9. Każda ze stron umowy uprawniona jest do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym (bez zachowania 
terminu wypowiedzenia) w przypadku gdy:
a) zostanie rozpoczęta likwidacja drugiej strony,
b) zawieszenie wykonania umowy, wskutek działania siły wyższej -przekroczy okres 6 miesięcy,
c) niezwłocznie po ustaniu działania siły wyższej druga strona nie przystąpiła ponownie do wykonania usługi.
10. Rozwiązanie przewidziane w ust. 8 i 9 nastąpi na podstawie oświadczenia, złożonego przez uprawnioną 
stronę w formie pisemnej i wysłanego drugiej stronie listem poleconym w terminie 30 dni od powzięcia informacji 
o okolicznościach uzasadniających rozwiązanie.
11. Niezależnie od postanowień przewidzianych w ust. 1 - 10, w razie zwłoki Wykonawcy lub Podwykonawcy w 
wykonaniu obowiązków wynikających z o umowy, jak również w przypadku nienależytej realizacji usługi, 
Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia na koszt Wykonawcy usługi lub części usługi, z realizacją której 
Wykonawca lub Podwykonawca popadł w zwłokę lub którą realizuje nienależycie albo do żądania od Wykonawcy 
zapłaty wynagrodzenia za ich realizację, zachowując w obu wypadkach roszczenie o naprawienie szkody wynikłej 
ze zwłoki.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość wyżej
wymienionych kar umownych, gdy kary umowne nie pokryją wyrządzonej szkody.
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wymienionych kar umownych, gdy kary umowne nie pokryją wyrządzonej szkody.
13. Całkowita wartość kar umownych oraz odszkodowań, przysługujących Zamawiającemu z tytułu niewykonania 
przez Wykonawcę lub nienależytego wykonania umowy nie przekroczy określonego w umowie łącznego 
wynagrodzenia netto.
4. Gwarancja: 
1. Wykonawca oświadcza, że udziela gwarancji obejmującej usługę (robociznę) oraz dostarczone części 
zamienne, podzespoły lub zespoły wykorzystane do realizacji usługi. W szczególności Wykonawca oświadcza, że 
dostarczone części zamienne, podzespoły lub zespoły posiadają należytą jakość, są wolne od wad fizycznych oraz 
będą działały bezawaryjnie i bezusterkowo.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady oraz gwarancji:
a) na usługę (robociznę): 6 miesięcy,
b) na części zamienne, podzespoły i zespoły fabrycznie nowe: 12 miesięcy,
c) na części zamienne, podzespoły i zespoły poremontowe: 6 miesięcy.
3. Terminy obowiązywania rękojmi za wady oraz gwarancji rozpoczynają swój bieg:
a) w przypadku gwarancji na usługę (robociznę): od daty wykonania usługi potwierdzonej protokołem usługi 
serwisowej bez zastrzeżeń i uwag,
b) w przypadku gwarancji na części zamienne, podzespoły i zespoły nowe oraz części zamienne, podzespoły i 
zespoły poremontowe:
- od daty odbioru części zamiennej, podzespołu i zespołu przez Zamawiającego w przypadku dostaw 
realizowanych w ramach niniejszej umowy bez udziału ekipy serwisowej Wykonawcy, - od daty zamontowania 
części zamiennej, podzespołu i zespołu w ramach wykonania usługi z udziałem ekipy serwisowej,
- od daty dostawy części zamiennej, podzespołu i zespołu do magazynu ZWP na terenie zakładu lub ruchu.
4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje brak jakości oraz właściwości części zamiennych, podzespołów 
lub zespołów, wynikających z umowy lub oferty Wykonawcy oraz wady powstałe z przyczyn, które tkwiły w 
dostarczonych częściach zamiennych, podzespołach lub zespołach, jak i wszelkie inne ich wady fizyczne, powstałe 
lub ujawnione przed upływem terminu obowiązywania gwarancji. Gwarancja obejmuje w szczególności wady 
konstrukcyjne, materiałowe oraz wadliwe funkcjonowanie i wykonanie części zamiennych, podzespołów lub 
zespołów.
5. Na podstawie udzielonej gwarancji, Zamawiający może żądać od Wykonawcy, gwaranta albo osób przez niego 
upoważnionych wymiany lub naprawy części zamiennej, podzespołu i zespołu, a także zapewnienia innych 
niezbędnych usług.
6. Z gwarancji wyłączone są części szybkozużywające oraz materiały eksploatacyjne (za wyjątkiem zużycia 
będącego skutkiem wad materiałowych), do których zalicza się: bijaki wraz
z zabezpieczeniami, uszczelnienia typu „o” oraz inne uszczelki przewodów i elementów złącznych hydraulicznych i 
wodnych, paski klinowe, elementy amortyzujące odbojniki, żarówki, diody LED, wkłady filtracyjne/filtry olejowe i 
wodne, bezpieczniki elektryczne topikowe i nożowe, dysze zraszające, przewody i elementy złączne układu 
hydraulicznego i wodnego uszkodzone mechanicznie w wyniku działania czynników zewnętrznych, przewody 
elektryczne uszkodzone mechanicznie w wyniku działania czynników zewnętrznych, elementy szklane, oleje i 
smary.
7. Uprawnienie do określenia obowiązków Wykonawcy z tytułu gwarancji przysługuje Zamawiającemu. 
Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi.
8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zużycie części zamiennych, podzespołów lub zespołów 
wynikające z prawidłowej eksploatacji urządzenia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zużycie części 
zamiennych, podzespołów lub zespołów urządzenia w okresie gwarancyjnym, chyba że wynikało ono będzie z 
nieprawidłowej eksploatacji urządzenia.
9.Wykonawca zobowiązany jest do całodobowej gotowości do wykonania świadczeń wynikających z udzielonej 
gwarancji w każdym dniu tygodnia, w tym również w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy.

Wartość otrzymanych umów i zamówień z Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w okresie od 15.12.2021 roku do 
13.12.2022 roku poza wyżej wymienioną umową wynosi 303 106,00 PLN netto.

PATENTUS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PATENTUS S.A. Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikac ji GPW w W-wie)

43-200 Pszczyna

(kod pocztowy) (miejscowość)

Górnośląska 11

(ulica) (numer)

(32) 210 00 78 (32) 210 12 14

(telefon) (fax)

biuro@patentus.pl     gielda@patentus.pl www.patentus.pl

(e-mai l) (www)

638-14-35-033 273585931

(NIP) (REGON)
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PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2022-12-14 STANISŁAW DUDA WICEPREZES ZARZĄDU 
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