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Umowa znacząca – dostawa oprogramowania edukacyjnego dla szkół wyposaŜonych w pracownie komputerowe 
w ramach projektu MEN „Pracownie komputerowe dla szkół” 
Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŜące i okresowe

Treść  raportu:

Zarząd NTT System S.A. informuje, Ŝe w dniu 6 listopada 2008 roku NTT System S.A. zawarła z MCSI Ltd. Sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie umowę, której przedmiotem jest dostarczenie zestawów oprogramowania dla 
szkół/placówek wyposaŜonych w pracownie komputerowe w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej  
„Pracownie komputerowe dla szkół". 

Na podstawie powyŜszej umowy NTT System S.A. dokona dostaw oprogramowania o łącznej wartości 
21.261.547,02 zł netto. 
Dostawy te zrealizowane zostaną do dnia 30 listopada 2008 r. 

PowyŜsza umowa przewiduje następujące kary umowne:
1. W przypadku opóźnienia wykonania umowy z przyczyn leŜących po stronie Sprzedającego Kupujący ma prawo 
do naliczania kar umownych, niezaleŜnie od wysokości poniesionych przez Kupującego kosztów i strat, w 
wysokości 1% od wartości brutto umowy, za kaŜdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku opóźnienia w dokonaniu płatności Sprzedający ma prawo do naliczania kar umownych w 
wysokości odsetek ustawowych  od wartości niezapłaconych faktur.
3. Kupujący moŜe naliczyć Sprzedającemu karę umowną, niezaleŜnie od wysokości poniesionych przez 
Zamawiającego kosztów i strat, w wysokości 5% wartości brutto umowy, w przypadku odstąpienia Kupującego od 
umowy z powodów leŜących po stronie Sprzedającego.
4. W razie nie dostarczenia aktualizacji oprogramowania w terminie 21 dni od daty jego wydania przez producenta, 
Kupujący moŜe naliczyć karę umową w wysokości 0,5 % wartości brutto danego oprogramowania, za kaŜdy dzień 
zwłoki powyŜej wskazanego wyŜej terminu.
Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy łączna wartość kar umownych dotycząca 
umowy, przekroczy kwotę 500.000,00 zł. Zapłata kary umownej nie wyłącza moŜliwości dochodzenia 
odszkodowania w wysokości przekraczającej wysokość zastrzeŜonej kary umownej na zasadach ogólnych.

Wartość sprzedaŜy NTT System S.A. z ostatnich 12 miesięcy dotycząca transakcji zawartych ze spółką MCSI Ltd. 
Sp. z o.o. wynosi 74.739.307,10 zł.

Zarząd NTT System S.A. zakwalifikował niniejsze umowy jako znaczące z uwagi na to, Ŝe wartość kaŜdej z nich 
przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.
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