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Temat

Zawarcie umowy znaczącej przez konsorcjum z udziałem spółki zależnej od Emitenta - NTT Technology Sp. z o.o.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd NTT System S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 8 grudnia 2015 r. Emitent powziął informację o zawarciu 
przez spółkę zależną NTT Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Zakręcie, działającą w konsorcjum wraz ze spółkami: 
Koncept Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, EGIDA IT Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Intaris Sp. z 
o.o. z siedzibą w Warszawie (zwanych dalej łacznie Konsorcjum/Dostawcą/Wykonawcą) umowy (zwanej dalej 
Umową) ze Skarbem Państwa - Inspektoratem Uzbrojenia (zwanym dalej Zamawiający) na dostawę sprzętu 
informatycznego dla Sił Zbrojnych RP. Przedmiotem Umowy jest dostawa stacji roboczych MSD (beh), stacji 
roboczych SD (bdf), SD(bde), monitorów  M3.
Wartość Umowy wynosi 72 127 507,50 PLN brutto (słownie złotych: siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia 
siedem tysięcy pięćset siedem 50/100).
Zgodnie z zawartą Umową Konsorcjum zobowiązane jest do zrealizowania dostaw w terminie 45 dni od dnia 
zawarcia umowy.
Kary umowne określone w Umowie:
1) 20% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu Umowy, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub od niego zależnych, w tym z powodu wad dostarczonego przedmiotu 
Umowy, albo niewykonania przedmiotu Umowy w terminie spowodowanego zwłoką lub opóźnieniem;
2) W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania Umowy zapłaci on Zamawiającemu karę 
umowną za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia:
- w okresie pierwszych 20-tu dni opóźnienia w wysokości 0,1% wartości brutto niewykonanej w terminie części 
Umowy, albo niewymienionego sprzętu,
- w okresie po 20-stym dniu opóźnienia – w wysokości 0,3% wartości brutto niewykonanej w terminie części 
Umowy, albo niewymienionego sprzętu, nie więcej jednak niż 20% wartości tej części / niewymienionego sprzętu;
3) W przypadku  nie dotrzymania przez Wykonawcę czasu reakcji serwisu sprzętu zapłaci on Zamawiającemu  
karę umowną  w wysokości 100 zł. za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 
4) W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad fizycznych, nie naprawienia ich lub niedokonania wymiany 
sprzętu na nowy w określonym terminie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 
ceny jednostkowej sprzętu.
Zgodnie z Umową Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
przekraczającego wysokość kar określonych w Umowie (art. 484 §1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
Cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz.121 z późn.zm.)).
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Kryterium uznania Umowy za znaczącą jest jej wartość w stosunku do poziomów kapitałów własnych Emitenta 
oraz kapitałów spółki zależnej NTT Technology Sp. z o.o.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
członkowskim (DZ.U.2014 poz.133).
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