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Treść raportu:

Zarząd spółki PATENTUS S.A. („Spółka”, „Emitent”, „Wykonawca”) informuje, iż w dniu 27.06.2019 roku wpłynęła 
do Spółki podpisana umowa PAT 19.045-01 zawarta pomiędzy Emitentem a Jastrzębską Spółką Węglową S.A. 
(„Zamawiający”) z siedzibą w Jastrzębiu - Zdrój z dnia 19.06.2019 roku („Umowa”).

Przedmiotem Umowy jest: dostawa nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego, nowego przenośnika 
podścianowego z kruszarką kęsów oraz urządzeniem przekładkowym oraz nowego wyposażenia elektrycznego 
wraz z okablowaniem do zasilania kompleksu ścianowego dla potrzeb JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice Ruch 
Knurów.

Wartość Umowy wyniesie 26 894 100,00 PLN netto.

Termin realizacji  Przedmiotu Umowy nastąpi:
-do 10 tygodni od daty zawarcia Umowy, za wyjątkiem silników elektrycznych, sprzęgieł, przekładni, wyposażenia 
dodatkowego, których termin dostawy ustala się do 20 tygodni od daty zawarcia Umowy.

Gwarancja: 
1.Wykonawca wraz z urządzeniami wyda Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne. 
2.Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu gwarancji, określonej                                      
w dokumencie gwarancyjnym. Treść dokumentu gwarancyjnego powinna spełniać wymogi Zamawiającego 
przedstawione w Umowie. W szczególności treść dokumentu gwarancyjnego nie będzie warunkowała udzielenia 
gwarancji od stopnia zanieczyszczenia transportowanego urobku.
3.Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wady powstałe z przyczyn, które tkwiły w urządzeniu w chwili 
odbioru, jak i wszelkie inne wady fizyczne urządzeń, powstałe lub ujawnione przed upływem terminu 
obowiązywania gwarancji, powstałe bez winy Zamawiającego.
4.Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji  niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi.
5.Na podstawie udzielonej gwarancji, Zamawiający może żądać od Wykonawcy lub gwaranta, albo osób przez 
nich upoważnionych, wymiany urządzeń, bądź ich naprawy oraz zapewnienia innych niezbędnych usług.
6.Uprawnienie do określenia obowiązków Wykonawcy z tytułu gwarancji przysługującej Zamawiającemu. 
7.Termin obowiązywania gwarancji wynosi 24 miesiące licząc od daty podpisania protokołu odbioru technicznego 
każdego z urządzeń. 
8.Wykonawca zobowiązany jest do całodobowej gotowości do wykonania świadczeń wynikających z udzielonej 
gwarancji jakości w każdym dniu tygodnia, w tym również w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy.

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 0,05% ceny brutto za każdy dzień opóźnienia.
2.W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych, przewidzianych w Umowie 
Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 0,005% łącznej ceny brutto za każdą godzinę 
opóźnienia.
3.W przypadku odstąpienia od Umowy w sposób określony w Umowie, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą 
umowną w wysokości 10% łącznej ceny brutto. 
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