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Treść raportu:
Zarząd JWA S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) w
nawiązaniu do raportu nr 25/2017 z dnia 6 października 2017 r.
informuje, iż w dniu 27 października 2017 roku została podpisana
umowa pomiędzy Konsorcjum, w skład którego wchodzi Emitent oraz
Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. z siedzibą w Warszawie (Lider
Konsorcjum), zwani dalej „Wykonawcami”, a Skarbem Państwa – Centrum
Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia w Warszawie („CSIOZ”,
„Zamawiający”)
na
realizację
zadania
pt.
„Usługa
wsparcia
Zamawiającego w utrzymaniu Systemów teleinformatycznych”.
Umowa została zawarta na podstawie dokonanego przez Zamawiającego
wyboru oferty złożonej przez Konsorcjum w postępowaniu prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Przedmiot
zamówienia
jest
związany
z
zapewnieniem
trwałości
projektu: Platforma udostępniania on- line przedsiębiorcom usług i
zasobów
cyfrowych
rejestrów
medycznych
(P2)
oraz
projektu:
Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie
zdrowia (P4) i dotyczy utrzymania w warstwie aplikacji.
Wykonanie Umowy odbywać się będzie na podstawie pisemnych zleceń
wystawianych przez Zamawiającego, określających w szczególności
liczbę równych okresów, w których wykonywane będą zlecone prace,
czas
trwania
pojedynczego
zlecenia
oraz
maksymalną
liczbę
roboczogodzin dla poszczególnych prac, które Wykonawcy deklarują
zapewnić Zamawiającemu na podstawie i w zakresie danego zlecenia.
Z
tytułu
wykonania
przedmiotu
Umowy,
Wykonawcom
przysługuje
maksymalne wynagrodzenie brutto w wysokości 6.494.965,40 zł. Cena za
jedną roboczogodzinę brutto wynosi 116,69 zł.
Rzeczywista wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcom z tytułu
realizacji Umowy będzie stanowiła sumę wynagrodzeń za zrealizowane i
odebrane zlecenia. Wynagrodzenie za dane zlecenie będzie każdorazowo
ustalane jako iloczyn roboczogodzin wykorzystanych w zleceniu i
wynagrodzenia za jedną roboczogodzinę, z tym zastrzeżeniem, że ilość
roboczogodzin wykorzystanych w danym zleceniu nie może przekraczać
ich maksymalnej ilości ustalonej przez strony w treści zlecenia.
Zarząd Spółki wskazuje, iż udział Emitenta w przychodach z umowy
będzie uzależniony od ilości zleceń wykonanych w ramach zamówienia
przez poszczególnych członków Konsorcjum, a tym samym od dostępności

zadeklarowanych
odpowiadających
zamówienia.

przez członków Konsorcjum zasobów i kompetencji
każdorazowemu zleceniu CZIOS w ramach realizacji

Umowa został zawarta na czas oznaczony od dnia jej podpisania przez
strony do dnia 30 czerwca 2018 r.
Umowa
przewiduje
szereg
kar
umownych
związanych
m.in.
z
niedotrzymaniem terminu realizacji zlecenia, czy niedopełnieniem
przez Wykonawców wymogów związanych z zatrudnienie pracowników. W
przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Konsorcjum zobowiązane jest
do zapłaty kary umownej w wysokości 30% całkowitej ceny danego
zlecenia. Pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od powszechnie
stosowanych w tego typu umowach.

