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Treść raportu:

Zgodnie z §5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji
bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd PATENTUS
S.A. informuje, iż w okresie od 15.01.2014 roku do 25.02.2015 roku otrzymał od Kompanii Węglowej S.A. z
siedzibą w Katowicach (KW) umowy oraz zamówienia na łączną wartość 18 624 566,96 PLN plus VAT. Umową o
najwyższej wartości jest umowa ramowa PAT 15.014-02 zawarta w dniu 08.01.2015 roku (wpływ do Spółki w dniu
25.02.2015 roku) pomiędzy Kompanią Węglową S.A. z siedzibą w Katowicach ( Zamawiający) a FAMUR S.A. z
siedzibą w Katowicach, Przedsiębiorstwo Remontowo Mechaniczne WREMGÓR Sp. z o.o. z siedzibą w Libiążu,
Zakłady Mechaniczne GLIMAG S.A. z siedzibą w Gliwicach, MARAT Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, REMONTEX R.
Śliwa, K. Śliwa S.J. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, STARMET Sp. z o.o. z siedzibą w Czerwionka –
Leszczyny, Fabryka Reduktorów i Motoreduktorów BEFARED S.A. z siedzibą w Bielsku Białej, ARTECH Piotr
Chwołka z siedzibą w Rybniku, VACAT Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, PIODREM S.C. z siedzibą w Mysłowicach
(Wykonawcy) na łączną wartość 9 008 710,16 PLN plus VAT.
- Przedmiotem umowy ramowej jest ustalenie zasad i warunków realizacji Zamówień wykonawczych jakie mogą
zostać udzielone przez Zamawiającego w trakcie jej obowiązywania na: Remont przekładni do przenośników
taśmowych dla Oddziałów KW S.A. w latach 2015-2016.
- umowa ramowa obowiązuje od daty jej zawarcia nie dłużej niż do 31.12.2016 roku; w przypadku gdy w okresie
obowiązywania umowy wartość nie zostanie sczerpana, umowa obowiązywać będzie dla zamówień wystawionych
przez poszczególne Jednostki Organizacyjne Kompanii Węglowej S.A. , do dnia sczerpania wartości umowy, ale
nie dłużej niż do dnia 31.03.2017 roku, chyba, że Zamawiający co najmniej 30 dni przed terminem zakończenia
obowiązywania umowy oświadczy, iż po tym terminie nie będzie realizowane;
Gwarancja:
- minimalny okres gwarancji na wykonane czynności remontowe wynosi 12 miesięcy od daty przekazania
Zamawiającemu przedmiotu zamówienia po wykonanym remoncie, potwierdzonym dokumentem odbioru;
Kary umowne:
1.Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:
- za odstąpienie od umowy przez jedna ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy- w wysokości 10% netto
niezrealizowanej części umowy;
- za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wartości netto
niezrealizowanej w terminie części umowy.
2. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron z
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % netto niezrealizowanej części umowy.
3. Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar
umownych.
PATENTUS S.A. będzie realizować w związku z niniejszą umową 10 (dziesięć) zadań na łączną wartość netto 8
157 643,50 PLN plus VAT. Zadaniem o najwyższej wartości jest zadanie 1 Remont przekładni typu GWAREK 1000
i typu SW produkcji FMG PIOMA o wartości 2 924 407,76 PLN plus VAT.
Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą jest fakt, iż jej wartość przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych
Emitenta.
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