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Treść raportu:
Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż w dniu 12
października 2015 r. Spółka podpisała umowę z Centrum Systemów Informatycznych Ochrony
Zdrowia w Warszawie („Zamawiający”) na świadczenie usług w zakresie doradztwa eksperckiego w
ramach zadań związanych z „Dziedzinowymi systemami teleinformatycznymi systemu informacji w
ochronie zdrowia” (Projekt P4).
W ramach umowy Spółka będzie realizować usługi obejmujące wsparcie CSIOZ w zakresie systemów
dziedzinowych, o których mowa w ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia, w tym:
Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia; Systemu Monitorowania Zagrożeń; Zintegrowanego
Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi; Systemu Monitorowania Kształcenia
Pracowników Medycznych; Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia.
Całkowita wartość umowy wynosi 996.300,00 zł brutto. Umowa będzie realizowana na podstawie
bieżących zleceń i zostanie wykonana do dnia 30 listopada 2015 r.
W umowie zastrzeżono, że w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy z winy
Wykonawcy jest on zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto.
Ponadto, zgodnie z umową Spółka zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: w przypadku
niedotrzymania terminu realizacji określonego każdorazowo w zleceniu w wysokości 1% wartości
brutto zlecenia za każdy dzień zwłoki; w przypadku nieodstępności osób wskazanych do dyspozycji
CSIOZ w ramach zleceń w wysokości 700,00 zł brutto za każdy dzień niedostępności.
Zgodnie z umową Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
na zasadach ogólnych określonych.
Powyższa informacja została uznana przez Zarząd Spółki za istotną, gdyż wartość Umowy przekracza
20% kapitałów własnych Spółki, a przychody uzyskane z realizacji umowy wpłyną na jej wynik
finansowy w roku 2015.
CSIOZ jest jednostką budżetową, której przedmiotem działalności jest w szczególności realizacja
zadań z zakresu budowy społeczeństwa informacyjnego, obejmujących organizację i ochronę zdrowia
i programów e-zdrowie.
Emitent specjalizuje się w tworzeniu zaawansowanych rozwiązań informatycznych oraz doradztwie
przy projektach IT. Emitent rozwija produkty i usługi skierowane głównie do segmentu jednostek
sektora publicznego.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect".

