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Treść raportu:

Działając na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia
16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”)
Zarząd PATENTUS S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 21.11.2016 roku wpłynęła do Spółki podpisana
umowa PAT 16.068-26 datowana na dzień 08.11.2016 roku od Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o.
(„Zamawiający”, „PGG” dawniej Kompanii Węglowej S.A.) z siedzibą w Katowicach na łączną wartość 18 506
000,04 PLN plus VAT.
Przedmiotem umowy jest: Leasing finansowy wraz z dostawą dwóch nowych przenośników zgrzebłowych
ścianowych dla potrzeb KWK Piast- Ziemowit Ruch Ziemowit. Dostawa 1 – przenośnik typu PAT E-330; dostawa 2
– przenośnik typu PAT E-260 produkcji PATENTUS S.A. wraz z dokumentacją.
-Termin dostawy przedmiotu umowy: dostawa 1 – do 10 tygodni od daty złożenia zamówienia; dostawa 2 – do 12
tygodni od daty złożenia zamówienia.
-Gwarancja:
- gwarancja ogólna: min. 24 miesiące od daty protokołu odbioru końcowego, jednak nie dłużej niż oferowany
okres gwarancji powiększony o 6 miesięcy licząc od daty Protokołu kompletności dostawy do magazynu
Zamawiającego, z wyłączeniem elementów na które udzielono gwarancji szczegółowej;
- gwarancja szczegółowa: kadłuby napędów i rynnociąg – 4 mln ton przetransportowanego urobku lub 48
miesięcy od daty uruchomienia na dole w zależności co nastąpi wcześniej; rynny dołączne i bębny łańcuchowe – 2
mln przetransportowanego urobku lub 24 miesięcy 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.
Gwarancja na wymienione lub naprawione w ramach gwarancji podzespoły lub elementy urządzeń ( z
wyłączeniem elementów, na które udzielono gwarancji szczegółowej) wynosi 12 miesięcy od daty wykonania
usługi, jednak nie krócej niż gwarancja ogólna.
Gwarancja na elementy szybkozużywające się o obniżonej żywotności tj. wyrzutniki i płyty wyrzutnikowe,
zabezpieczenia przeciążeniowe, ślizgi wymienne przynapędowe, wkładki sprzęgieł, o-ringi i uszczelnienia wynosi
12 miesięcy od daty Protokołu odbioru końcowego, jednak nie dłużej niż 30 miesięcy od daty Protokołu
kompletności dostawy.
Okres gwarancji wydłuża się o czas wykonywania napraw gwarancyjnych.
-Kary umowne:
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (po wezwaniu Wykonawcy do usunięcia uchybień)
Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10%
wartości netto nierealizowanej części umowy dla dostawy, której dotyczy odstąpienie;
b) w wysokości 0,1% wartości netto dostawy nr 1 lub dostawy nr 2 za każdy dzień zwłoki ponad termin realizacji
niniejszej umowy do 10 dnia włącznie;
c) w wysokości 1% wartości netto dostawy nr 1 lub dostawy nr 2 za każdy dzień zwłoki powyżej 10 dni ponad
termin realizacji niniejszej umowy;
d) w wysokości odpowiednio do ilości dni zwłoki jak w punktach b) i c), za zwłokę w dostarczeniu wymaganych
dokumentów do odbioru przedmiotu umowy w zakresie dostawy nr 1 lub dostawy nr 2;
e) w wysokości 0,01% wartości netto przedmiotu umowy w zakresie odpowiednio dostawy nr 1 lub dostawy nr 2 za
zgłoszenie się serwisu gwarancyjnego w siedzibie Zamawiającego celem dokonania naprawy w czasie dłuższym
niż 8 godzin od chwili powiadomienia za każdą godzinę zwłoki;
f) w wysokości 0,1% wartości netto przedmiotu umowy w zakresie odpowiednio dostawy nr 1 lub dostawy nr 2 za
każdą godzinę awarii, usuwanej w ramach zobowiązań gwarancyjnych, po przekroczeniu w danym miesiącu 36
godzin łącznego czasu postojów będących wynikiem tego rodzaju awarii;
g) w wysokości 0,2% wartości netto przedmiotu umowy w zakresie odpowiednio dostawy nr 1 lub dostawy nr 2 za
nie usunięcie zgłoszonej awarii w czasie do 24 godzin od powiadomienia Wykonawcy, za każdy dzień zwłoki.
Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przed jedną ze stron z
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy w
zakresie dostawy, której dotyczy odstąpienie.
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