Raport bieżący nr 4/2017
Temat: Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR- informacje poufne
Zarząd Spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
(dalej: „Emitent” lub „Spółka”) realizując obowiązek Emitenta określony w art. 17 ust. 1
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia
2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz
uchylające dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR),
w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta nr 2/2017 z dnia 27 marca 2017 w sprawie
zawiadomienia o wyborze oferty konsorcjum, w skład którego wchodzi PROTEKTOR S.A.,
w ramach zadania przetargowego, niniejszym informuje, iż Konsorcjum
(dalej:
Wykonawca lub Konsorcjum), w skład którego wchodzi Emitent oraz Przedsiębiorstwo
Produkcyjno- Usługowo- Handlowe ARM-EX Barbara Mruk Mariusz Mruk Spółka jawna,
Broniszew 71, gmina Promna, 05-610 Goszczyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000095491, NIP: 7980004736 zawarło w
dniu 7 kwietnia 2017 roku umowę ze Skarbem Państwa - 2 Regionalną Bazą Logistyczną
z siedzibą w Warszawie (dalej: Zamawiający) na zadanie nr 1 w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego nr D/217/2016, którego przedmiotem jest dostawa
przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w 2017 r.
Umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu o udzielenie zamówienia
publicznego. Przedmiotem umowy zawartej przez Konsorcjum jest dostawa trzewików
zimowych. Wysokość wynagrodzenia przypadającego PROTEKTOR S.A. za realizację
podstawowego zakresu zamówienia wynosi 6.433.433,82 zł brutto. Wysokość
wynagrodzenia przypadającego PROTEKTOR S.A. za realizacje maksymalnego zakresu
zamówienia przypadającego PROTEKTOR S.A. wynosi 7.088.445,72 zł brutto.
Ostateczny termin realizacji podstawowego zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą oraz
SIWZ to 31.08.2017 r. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jak również od niego niezależnych,
Zamawiającemu przysługują kary umowne w wysokości: 20 % wartości brutto
niezrealizowanej części przedmiotu umowy w razie odstąpienia lub rozwiązania umowy
przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego; 20% wartości brutto
niezrealizowanej części przedmiotu umowy, gdy Zamawiający odstąpi lub rozwiąże
umowę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jak również od niego niezależnych, w
tym z powodu wad dostarczonego przedmiotu umowy; 20% wartości brutto
niezrealizowanej części przedmiotu umowy w razie spełnienia przesłanek określonych w
§12 ust. 7 umowy, który brzmi: „ W razie niewykonania przedmiotu umowy w terminie

Zamawiający odstępuje od niniejszej umowy w zakresie niezrealizowanej części z dniem
31.12.2017 r. bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.” Ponadto zgodnie z
umową Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 0,5% wartości
brutto przedmiotu umowy z wadami za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu
przedmiotu umowy wolnego od wad w miejsce wadliwego przedmiotu umowy, ale nie
więcej niż 20% wartości brutto przedmiotu umowy; 0,5% wartości brutto przedmiotu
umowy niezrealizowanego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, ale nie
więcej niż 20 % wartości brutto przedmiotu umowy. Zabezpieczenie należytego
wykonania umowy stanowi kwota w wysokości 5 % wartości oferty brutto. Zamawiający
może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych ponad zastrzeżone kary umowne.
Pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego
typu.
Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie
nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające
dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR). Wartość
umowy przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki, które na dzień 30.09.2016 r.
wynosiły 28 802 tys. PLN. W ocenie Zarządu może ona mieć wpływ na ocenę potencjału
Emitenta i jego aktualnej sytuacji.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w
sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i
2004/72/WE (rozporządzenie MAR).

