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Treść raportu:

Zarząd NTT System S.A. z siedzibą w Zakręcie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 30 września 2016 r. 
otrzymał od spółki zależnej NTT Technology Sp. z o.o. informację o wpływie podpisanych z dniem 29 września 
2016 r., przez konsorcjum („Konsorcjum”, "Wykonawca") NTT Technology Sp. z o.o. („Lider”) z siedzibą w Zakręcie 
oraz Helica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, umów w ramach części nr 1 i 2 zamówienia, o którym mowa 
poniżej, a których przedmiotem jest dostawa:
1. 3 169 sztuk komputerów stacjonarnych, w tym zestawów komputerowych typu All In One, stacji graficznych i 
jednostek centralnych oraz 3 184 sztuk monitorów na łączną kwotę 10 046 tys. PLN brutto (tj. 8 167 tys. PLN netto),
2. 1 080 sztuk komputerów przenośnych na łączną kwotę 3 259 tys. PLN netto.

Wyżej wspomniane umowy podpisano w wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nr 2016/7 na „Dostawę komputerów stacjonarnych, 
komputerów przenośnych i tabletów dla Jednostek Administracji Państwowej”, ogłoszonego przez zamawiającego 
- Centrum Usług Wspólnych z siedzibą w Warszawie, działającego jako Centralny Zamawiający, na mocy 
Zarządzenia nr 10 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2014 r.

Konsorcjum podpisało 94 umowy dla poszczególnych Jednostek Administracji Rządowej („Jednostka” lub łącznie 
„Jednostki) objętych zamówieniem, reprezentowanych przez Centrum Usług Wspólnych. 

W przypadku dostaw komputerów przenośnych dla Jednostek zarejestrowanych jako czynny podatnik VAT umowy 
zostały zawarte na kwoty netto (netto = brutto) dla jednolitej gospodarczo transakcji powyżej 20 tys. PLN i Jednostki 
te zostały zobowiązane do samodzielnego rozliczenia podatku VAT, natomiast dla Jednostek nie zarejestrowanych 
jako czynny podatnik VAT umowy zostały zawarte na kwoty brutto tj. kwoty netto powiększone o obowiązujący 
podatek VAT.

Konsorcjum zobowiązane jest do wykonania przedmiotu umów w terminie do 40 dni od daty zawarcia umów, przy 
czym w części zamówienia w nieprzekraczalnym terminie 15 grudnia 2016 r.

Zgodnie z zapisami zawartymi w  przeprowadzonym postępowaniu poszczególne Jednostki zamawiającego są 
uprawnione do skorzystania z prawa opcji stosownie do art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, polegającego na zakupie 
przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji, przy czym zakup nie może przekroczyć 30% zamówienia 
podstawowego w każdej z części dla Jednostek, które przewidziały prawo opcji.

Zgodnie z zapisami przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wniesiono 
zabezpieczenia należytego wykonania umów. 

Pozostałe warunki umów nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku, w 
tym, w przypadku stwierdzonych uchybień w wykonywaniu przedmiotu umów poszczególne Jednostki mają prawo 
do naliczenia kar umownych, w wysokości określonej w umowach, a Konsorcjum będzie zobowiązane do ich 
zapłaty. Jednostki mają prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody rzeczywistej 
(na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego).

Spółka uznała zawarcie przedmiotowych umów za informację poufną w rozumieniu przepisów Rozporządzenia 
MAR ze względu na ich łączną wartość.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR ( Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 
16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie 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 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1).
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