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Zarząd OPTeam SA (Spółka) informuje o przekroczeniu obrotów na wartość znaczącą
z podmiotem PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie przy ul. Garbarskiej 21A
(PGE Dystrybucja SA). Łączna wartość obrotów z PGE Dystrybucja S.A. na dzień
przekazania niniejszego raportu wynosi netto: 2 716 985 zł (słownie: dwa miliony siedemset
szesnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć zł 00/100 gr.)
Transakcją o najwyższej wartości w ramach podanej wyżej kumulowanej wartości obrotów
z PGE Dystrybucja SA jest umowa zawarta w dniu 29.05.2015 r. W umowie OPTeam SA
występuje jako Wykonawca, a PGE Dystrybucja SA jako Zamawiający. Przedmiotem umowy
jest serwis środowiska informatycznego wysokiej dostępności opartego na produktach firmy
HP. Łączna wartość umowy netto wynosi: 713 000,00 zł (siedemset trzynaście złotych,
00/100 gr).
Strony kontraktu przewidziały kary umowne. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić
Zamawiającemu następujące kary:
a) 15% wartości brutto przedmiotu Umowy w razie niewykonania lub nienależytego
wykonania Umowy wynikającego z rażącego niedbalstwa Wykonawcy;
b) 0,1% wartości brutto przedmiotu Umowy z tytułu przekroczenia wymaganego czasu
reakcji serwisu na zgłoszenia, za każdą godzinę opóźnienia w czasie reakcji;
c) 0,1% wartości brutto przedmiotu Umowy z tytułu przekroczenia wymaganego czasu
usuwania awarii.
Niezależnie od kar wymienionych powyżej, Stronom umowy przysługuje prawo do
dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych.
W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad poufności informacji objętych umową,
będzie on zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości
10.000 zł za każdy przypadek naruszenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda wynikająca z naruszenia przez Wykonawcę
zasad poufności informacji jest wyższa od kwoty przysługującej mu kary umownej.
Łączna wartość wszystkich przewidzianych w umowie kar umownych nie może przekroczyć
15% kwoty umowy brutto. Jako kryterium uznania kumulowanej kwoty obrotów za znaczącą
przyjęto wartość 10% kapitałów własnych Spółki wg bilansu za I kwartał 2015 r.

