
RB 13 2022PATENTUS S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2022

Data sporządzenia: 2022-08-09

Skrócona nazwa emitenta

PATENTUS S.A.

Temat

Realizacja zamówień.    

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd PATENTUS S.A. („Spółka”, „Emitent”)  informuje, iż w okresie od 12.10.2021 roku do 09.08.2022 roku 
otrzymał od FAMUR S.A.  („Zamawiający”) z siedzibą w Katowicach zamówienia na łączną wartość 12 724 340,00 
PLN plus VAT.
Zamówieniem o najwyższej wartości jest: zamówienie Z134/00480/2022/D400 z dnia 13.06.2022r. opiewające na 
kwotę 11 062 340,00 PLN

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie elementów kompletnych do przenośnika ścianowego.

Ogólne warunki zamówienia z dnia 13.06.2022 r.:
1.W razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia lub w usunięciu usterki w okresie gwarancji lub 
rękojmi. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna w wysokości 1 % wartości przedmiotu, naliczana za 
każdy dzień opóźnienia.
2.Wymiana wadliwego towaru na nowy lub usuniecie wady powinno nastąpić w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia 
przez Zamawiającego. Uprawnienia do podjęcia decyzji  o wymianie towaru wadliwego lub jego naprawie, 
względnie o odstąpieniu od umowy albo żądanie obniżenia ceny przysługuje Zamawiającemu.
3.Niezależnie od zastrzeżonej kary umownej, w razie zwłoki w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, trwającej 
dłużej niż 7 dni, zamawiający ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy, bez wyznaczenia Dostawcy 
dodatkowego terminu do realizacji zamówienia.
4.Dostawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości przedmiotu zamówienia za 
odstąpienie od przyjętego do realizacji zamówienia z przyczyn leżących po stronie Dostawcy.
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