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Podstawa prawna: §5 ust. 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.
Treść raportu:
Zarząd OPTeam S.A. (Spółka) przekazuje informację o zawarciu umowy znaczącej z
Instytutem Medycyny Pracy im. Prof. dra med. Jerzego Nofera z siedzibą w Łodzi, przy ul.
Św. Teresy od Dzieciatka Jezus 8. Wartość umowy wynosi netto: 2.633.518,00 (słownie: dwa
miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące pięćset osiemnaście zł zero groszy). Podpisana przez
wszystkie strony umowa wpłynęła do Spółki w dniu 30.01.2015 r. W Umowie Instytut
Medycyny Pracy występuje jako Zamawiający. Drugą stroną umowy jest konsorcjum firm
(Wykonawca):
 OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie (lider konsorcjum),
 Intacto Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Brukowej 6/8 lok. 43 a, 91-431 Łódź
Informacja o podpisaniu Umowy wpłynęła do Spółki w dniu 30.01.2015r.
Przedmiotem Umowy jest budowa, uruchomienie i wdrożenie platformy systemowej
tj. specjalistycznego programu komputerowego dla systemu oraz dostawa niezbędnych
komponentów sprzętowo – programowych w celu uruchomienia i użytkowania systemu oraz
wsparcie techniczne.
Strony przewidziały następujące kary umowne:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:
a) w przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy: 0,4% wartości umowy,
za każdy dzień zwłoki;
b) za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy:
20% wartości umowy,

c) w przypadku nieusunięcia wad wskazanych w protokole odbioru w terminie wskazanym
przez Zamawiającego: 0,6% wartości umowy, za każdy dzień zwłoki.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości umowy,
w przypadku nieuprawnionego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.
3. Niezależnie od zapłaty zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
4. Zapłata kar umownych nie wpływa na obowiązki Wykonawcy wobec Zamawiającego.
Pozostałe postanowienia Umowy są typowe dla realizacji tego rodzaju transakcji.
Jako kryterium uznania kumulowanej kwoty obrotów za znaczącą przyjęto wartość 10%
kapitałów własnych Spółki wg bilansu opublikowanego za trzeci kwartał 2014 r.

