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Treść  raportu:

Zarząd NTT System S.A. informuje, Ŝe w dniu 5 września 2008 r. do Spółki wpłynęła podpisana przez 
Przedsiębiorstwo Budowlano - MontaŜowe inŜ. Włodzimierz Zdziarski umowa dotycząca realizacji przez tę firmę 
budynku produkcyjno-magazynowego dla NTT System S.A. w miejscowości Zakręt, gmina Wiązowna w stanie 
"pod klucz", za wyjątkiem robót zewnętrznych, przyłączy oraz dwóch wind towarowych.
Całkowite wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynosi 4.600.000,00 zł netto, bez opłat za roboty 
dodatkowe, nie objęte umową.

Termin rozpoczęcia robót ustalono na dwa dni od daty otrzymania pozwolenia na budowę i przekazania placu 
budowy.
Maksymalny termin zakończenia inwestycji ustalono na 12 miesięcy od daty rozpoczęcia.

Kary umowne: - Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną:
- za opóźnienie w realizacji i oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy za kaŜdy 
dzień opóźnienia w stosunku do terminu umownego;
- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokość 0,1 % wartości elementu dotkniętego 
wadą za kaŜdy dzień zwłoki.
Dni opóźnienia są liczone od daty uzgodnionej na usunięcie wad.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za zwłokę w podpisaniu protokółu odbioru poszczególnych etapów
robót w wysokości 0.1 % wyrtości wykazanej w protokóle za kaŜdy dzień zwłoki.
Strona odstępująca od umowy  z przyczyn leŜących po jej stronie zapłaci odstępne w  wysokości 5% wartości 
umowy. Suma wszystkich kar umownych dotyczących jednej strony nie moŜe przekroczyć 7% wartości przedmiotu 
umowy.

Umowa została zawarta na warunkach rynkowych.

Zarząd Spółki informuje, Ŝe między emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a
Przedsiębiorstwem Budowlano - MontaŜowym inŜ. Włodzimierz Zdziarski nie występują powiązania.
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