
Raport 19/2017 dotyczy: Zawarcie przez Simple S.A. jako lidera Konsorcjum 
umowy na realizację projektu informatycznego dla SPZOZ w Węgrowie  
 
 

Zarząd SIMPLE S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 3 lipca 2017 r. podpisał 
jako lider konsorcjum z udziałem VERNITY Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (łącznie 
jako Konsorcjum), umowę z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej 
w Węgrowie (Zamawiający) na realizację wykonanie zintegrowanego systemu 
informacyjnego (ZSI). 
Przedmiotem umowy jest wykonanie zamówienia obejmującego: 
 
- dostawę i uruchomienie sprzętu komputerowego na potrzeby ZSI;  
- dostawę oraz wdrożenie systemu ZSI - część biała (medyczna); 
- świadczenie usług gwarancyjnych dla wdrożonego ZSI. 
 
Za wykonanie przedmiotu umowy Konsorcjum otrzyma ok. 2,1 mln zł netto tj. 2,6 zł 
brutto, przy czym wynagrodzenie przypadające na Emitenta wyniesie ok. 1,2 mln zł 
netto. Termin zakończenia wykonania zamówienia został określony na koniec 
października 2017 r., przy czym dla poszczególnych etapów prac przewidziano 
wcześniejsze terminy realizacji. 
Konsorcjum udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 60 miesięcy od 
odbioru końcowego. 
 
W Umowie przewidziano następujące kary umowne: 
 
- z tytułu opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Konsorcjum w realizacji 
któregokolwiek etapu Umowy – w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto za 
wykonanie przedmiotu etapu o którym mowa, za każdy rozpoczęty dzień roboczy 
opóźnienia jednak nie więcej niż 20% kwoty tego wynagrodzenia, 
 
- z tytułu opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Konsorcjum w usunięciu awarii, 
w wysokości 0,05% łącznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy, za 
każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia, liczony od godziny/dnia wyznaczonego 
na usunięcie awarii, nie więcej jednak niż 30% kwoty wynagrodzenia, 
 
- za odstąpienie Konsorcjum od Umowy, z przyczyn leżących po jego stronie – karę 
w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia brutto, 
 
- za odstąpienie Zamawiającego od Umowy, z przyczyn leżących po stronie 
Konsorcjum – karę w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia brutto. 
Jednocześnie w przypadku gdy szkoda przewyższy wartość kar umownych, każda ze 
stron może żądać odszkodowania przenoszącego wartość kar umownych na 
zasadach ogólnych. 
 
Pozostałe warunki realizacji Umowy, w tym w zakresie możliwości jej rozwiązania czy 
wypowiedzenia, nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych dla tego 
typu współpracy. 
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