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„Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) działając na
podstawie art. 17 ust. 1, 4 i 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę
2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji
2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str.
1 z późn. zm., dalej „MAR”), informuję, iż w dniu 17 października 2017 roku
powziął wiadomość, że w dniu 16 października 2017 roku nastąpiło otwarcie
ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dokończenie
budowy Projektu pn. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i
Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (Projekt P1),
jego utrzymania i rozwój” (część I), prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego przez Zamawiającego: Skarb Państwa – Centrum Systemów
Informatycznych Ochrony Zdrowia w Warszawie („CSIOZ”, „Zamawiający”).
Z informacji z otwarcia ofert, udostępnionej na stronie internetowej
Zamawiającego, wynika, że oferta złożona przez Konsorcjum, w skład którego
wchodzi: S&T Poland Sp. z o.o. – Lider, S&T Services Polska Sp. z o.o. Członek oraz EC2 S.A. – Członek była jedyna ofertą w ww. postępowaniu.
Kwota wynagrodzenia brutto przewidziana przez Zamawiającego na ww.
zamówienie wynosi 46.960.505,99 zł brutto. Łączna wartość oferty złożonej
przez Konsorcjum z udziałem Spółki wynosi 34.730.280,00 zł brutto.
Udział poszczególnych uczestników Konsorcjum w wartości zamówienia nie
został określony, gdyż będzie uzależniony od ilości zleceń wykonanych w
ramach zamówienia przez poszczególnych członków Konsorcjum, a tym samym
od dostępności zadeklarowanych przez członków Konsorcjum zasobów i
kompetencji odpowiadających każdorazowemu zleceniu CSIOZ w ramach
realizacji zamówienia.
Zarząd informuje również, że opóźnieniu przekazania do wiadomości publicznej
podlegały następujące etapy udziału Spółki w ww. postepowaniu:
(1) podjęcie w dniu 5 lipca 2017 r. przez Zarząd Emitenta decyzji o udziale
Spółki w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dokończenie
budowy Projektu pn. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i
Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (Projekt P1),

jego utrzymania i rozwój” (część I), prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego przez Zamawiającego („Postępowanie”),
(2) określenia w dniu 7 sierpnia 2017 warunków współpracy w ramach
konsorcjum tworzonego przez Emitenta jako członka Konsorcjum oraz S&T
Poland Sp. z o.o. jako Lidera i S&T Services Polska Sp. z o.o. jako Członka w
celu udziału w ww. Postępowaniu i realizacji zamówienia oraz
(3) złożenie w dniu 16 października 2017 r. oferty przez Konsorcjum.
Decyzja o opóźnieniu podania do publicznej wiadomości ww. etapów zostało
opóźnione w dniu 5 lipca 2017 r. na podstawie art. 17 ust. 4 MAR do momentu
uzyskania informacji o otwarciu ofert w Postępowaniu.
Ujawnienie ww. informacji przed zaistnieniem wskazanych zdarzeń mogło
wywołać wystąpienie określonych okoliczności rynkowych lub zachowań osób
trzecich, które (w ocenie Emitenta) potencjalnie zagroziłyby interesom
ekonomicznym i prawnym Emitenta, w tym w szczególności konkurencyjności
oferty.
Emitent ocenił, iż opóźnienie podania do wiadomości ww. informacji nie
wprowadzi w błąd opinii publicznej. Emitent wdrożyły procedury mające na
celu zapewnienie poufności informacji, w szczególności ograniczył liczbę osób
mających dostęp do wymienionych informacji oraz powiadomił o
konsekwencjach wynikających z naruszenia obowiązku zachowania ww.
informacji w poufności.
O wyniku postępowania przetargowego oraz o ewentualnym zawarciu przyszłej
umowy Emitent powiadomi w formie odrębnego raportu bieżącego. Zarząd
Emitenta uznał niniejszą informację za poufną z uwagi na jej potencjalny istotny
wpływ na sytuację finansową i gospodarczą Spółki, co wypełnia przesłanki art.
17 ust. 1 MAR.”

