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Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki PATENTUS S.A. („Spółka”, „Emitent”)  informuje, iż w okresie od 02.01.2019 roku do 30.07.2019 
roku otrzymał od Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. („Zamawiający”, „PGG” dawniej Kompanii Węglowej S.A.) z 
siedzibą w Katowicach umowy oraz zamówienia na łączną wartość 9 923 688,20 PLN plus VAT.
Umową o najwyższej wartości jest umowa z dnia 31.01.2019 roku („Umowa”).
Przedmiotem Umowy jest:  Dostawa nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego i podścianowego, kruszarki 
kęsów i urządzenia przekładkowego wraz z wyposażeniem elektrycznym do ściany I-C w pokł. 501 dl PGG S.A. 
Oddział KWK Murcki-Staszic (zadanie nr 2 i 3)
Przedmiot Umowy obejmuje dwa następujące zadania: 
- Zadanie nr 2: Dostawa nowego przenośnika podścianowego, 
- Zadanie nr 3: Dostawa nowej kruszarki podścianowej.
Termin dostawy Przedmiotu Umowy:
- do 12 tygodni od dostarczenia zamówienia przez Zamawiającego do Wykonawcy, z wyjątkiem elementów 
handlowych takich jak: silniki elektryczne, wyposażenie elektryczne, reduktory, sprzęgła, łańcuchy i zgrzebła, dla 
których termin dostawy wynosi do 20 tygodni, od dnia dostarczenia zamówienia do Wykonawcy.
Wartość Przedmiotu Umowy: 5 484 100,00 PLN plus VAT (zadanie nr 2: 4 575 100,00 PLN, zadanie nr 3: 909 
000,00 PLN);
Gwarancja: 
Gwarancja ogólna na przedmiot zamówienia wynosi: 24 miesiące od daty Protokołu odbioru końcowego, jednak 
nie dłużej niż oferowany okres gwarancji powiększony o 6 miesięcy od daty Protokołu kompletności dostawy do 
magazynu Zamawiającego, z wyłączeniem  elementów na które udzielono gwarancji szczegółowej.
a)Gwarancja szczegółowa: PZS kadłuby napędów i rynnociąg – 3 mln ton przetransportowanego urobku lub 36 
miesięcy od daty uruchomienia na dole, w zależności co nastąpi wcześniej; PZS rynny dołączane i bębny 
łańcuchowe – 1,5 mln ton przetransportowanego urobku lub 24 miesiące od daty uruchomienia na dole, w 
zależności co nastąpi wcześniej; 1,5 mln ton przetransportowanego urobku lub 18 miesięcy od daty uruchomienia 
na dole, w zależności co nastąpi wcześniej; PZS rynny dołączane i bębny łańcuchowe – 1,0 mln ton 
przetransportowanego urobku lub 18 miesiące od daty uruchomienia na dole, w zależności co nastąpi wcześniej;  
przekładnie i sprzęgła – 24 miesiące od daty uruchomienia na dole; silniki i inne urządzenia elektryczne – 24 
miesiące od daty uruchomienia na dole; ułożyskowanie bębna kruszącego kruszarki (dotyczy przenośników 
ścianowych) – 1,5 mln ton przetransportowanego urobku lub 24 miesiące od daty uruchomienia na dole, w 
zależności co nastąpi wcześniej; kadłub kruszarki podścianowej, wał z łożyskami kruszarki podścianowej, 
elementy trasy kruszarki podścianowej – 1,5 mln ton przetransportowanego urobku lub 18 miesięcy od daty 
uruchomienia na dole w zależności co nastąpi wcześniej; bijaki kruszarki podścianowej – 6 miesięcy od daty 
uruchomienia na dole.
b)Gwarancja na wymienione lub naprawione w ramach gwarancji podzespoły lub elementy urządzeń z 
wyłączeniem elementów, na które udzielono gwarancji szczegółowej – 12 miesięcy od daty wykonania usługi, 
jednak nie krócej niż gwarancja ogólna;
c)Gwarancja szczegółowa nie skraca gwarancji ogólnej;
d)Gwarancji nie podlegają materiały eksploatacyjne tj.: bezpieczniki, pasy napędowe kruszarek, oleje, smary i 
żarówki;
e)Gwarancja na elementy szybkozużywające się o obniżonej żywotności, tj. wyrzutniki                 i płyty wyrzutnikowe, 
zabezpieczenia przeciążeniowe, ślizgi wymienione przynapędowe, wkładki sprzęgieł, o-ringi i uszczelnienia – 12 
miesięcy od daty Protokołu odbioru końcowego, jednak nie dłużej niż 24 miesiące licząc od daty Protokołu 
kompletności dostawy do magazynu Zamawiającego.
Kary umowne: 
- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne: w wysokości 10% wartości netto 
niezrealizowanej części Umowy, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy z powodu okoliczności za które odpowiada 
Wykonawca;  w wysokości 0,1% wartości netto za każdy dzień opóźnienia ponad termin realizacji określony w 
Umowie do 10 dni włącznie; w wysokości 1 % wartości netto za każdy dzień opóźnienia powyżej 10 dni ponad 
termin określony realizacji określony w Umowie; w wysokości 0,01% wartości netto Przedmiotu Umowy za 
zgłoszenie się serwisu gwarancyjnego w siedzibie Zamawiającego celem dokonania naprawy w czasie dłuższym 
niż 8 godziny od chwili powiadomienia, za każdą godzinę opóźnienia; w wysokości 0,2% wartości netto Przedmiotu 
Umowy za nie usunięcie zgłoszonej awarii w czasie 24 godzin od powiadomienia Wykonawcy, za każdy dzień 
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Umowy za nie usunięcie zgłoszonej awarii w czasie 24 godzin od powiadomienia Wykonawcy, za każdy dzień 
zwłoki. 
- Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę za odstąpienie od Umowy przez jedną ze stron z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części Umowy.

Jednocześnie, Emitent informuje, iż w okresie od 02.01.2019 roku do 30.07.2019 roku realizacja umowy 
401900220 zawartej z Polską Grupą Górniczą  Sp. z o.o., o której Emitent informował w dniu 27.03.2019 roku 
raportem bieżącym nr 7/2019, wyniosła 11 836 544,71 PLN netto, co oznacza iż na dzień publikacji niniejszego 
raportu łącznie zostało zrealizowane 73,83% umowy; realizacja umowy 701900869 zawartej z Polską Grupą 
Górniczą  Sp. z o.o., o której Spółka informowała w dniu 05.04.2019 roku raportem bieżącym nr 8/2019, wyniosła 
33 860 000,00 PLN netto, co oznacza iż na dzień publikacji niniejszego raportu łącznie zostało zrealizowane 
66,67% umowy.
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