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Skrócona nazwa emitenta

PATENTUS S.A.

Temat

Zawarcie przez konsorcjum spółek umowy z Jastrzębską Spółką Węglową S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd PATENTUS S.A. („Spółka”)  informuje, iż w dniu 08.04.2020 roku podjął informację o podpisaniu umowy 
pomiędzy Jastrzębską Spółką Węglową S.A. (Zamawiający) a konsorcjum spółek: Famur S.A. (Lider konsorcjum, 
Pełnomocnik) i Patentus S.A. (Partner konsorcjum, Wykonawca) a o łącznej wartości 24 234 000,00 PLN netto. 
Przedmiotem Umowy jest dostawa przez konsorcjum:
1) kompletów przenośnika taśmowego o szerokości taśmy 1200mm wraz z wyposażeniem, o wartości 
     23 139 192,00 PLN netto,
2)1 kompletu wyposażenia dodatkowego, o wartości 1 094 808,00 PLN netto.
Termin dostawy:
•dla przenośników nr 1 i nr 2 do 30 tygodni od daty zawarcia umowy,
•dla przenośników nr 3 i nr 4 do 33 tygodni od daty zawarcia umowy,
•dla przenośników nr 5 i nr 6 do 36 tygodni od daty zawarcia umowy,
•dla wyposażenia dodatkowego do 36 tygodni od daty zawarcia umowy.
Termin obowiązywania gwarancji:
•dla podzespołów przenośnika: 24 miesiące,
•dla taśm: 36 miesięcy
•dla połączenia taśmy: 12 miesięcy,
•dla urządzeń elektrycznych: 24 miesiące.
Zapłata:
•zapłata 50% ceny za dane kompletne urządzenie nastąpi z tytułu pozytywnego odbioru urządzenia w zakładzie 
Zamawiającego na powierzchni, na podstawie faktury VAT prawidłowo wystawionej na podstawie pozytywnego 
protokołu kompletności dostawy w terminie do 90 dni od daty przedłożenia jej do Centrum Usług Wspólnych – 
jednostki organizacyjnej Zamawiającego,
•zapłata pozostałych 50% ceny za dane kompletne urządzenie nastąpi z tytułu pozytywnego końcowego odbioru 
technicznego urządzenia w podziemnym wyrobisku zakładu Zamawiającego , na podstawie faktury VAT 
prawidłowo wystawionej na podstawie protokołu kompletności dostaw, w terminie do 90 dni od daty podpisania 
protokołu końcowego odbioru technicznego, przy czym jeżeli z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 
podpisanie pozytywnego protokołu końcowego odbioru technicznego danego urządzenia nie nastąpi                          
w terminie uruchomienia tego urządzenia, zapłata pozostałych 50% ceny tego urządzenia nastąpi w terminie 90 
dni od daty upływu terminu.
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