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Treść raportu:  

Zarząd ACTION S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 20 października 2014 roku, Emitent zawarł 

z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie ACK Cyfronet AGH 

Emitent zawarł powyższą umowę jako członek konsorcjum, utworzonego 

o udzielenia zamówienia publicznego w

Megatel Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie. 

Na podstawie powyższej umowy Emitent wraz z Megatel Sp. z o.o. Sp. k.  (jako wykonawca) 

zobowiązał się wobec Akademi

zamawiającego) do dostawy, instalacj

chłodzonych cieczą dla potrzeb projektów PLGrid Plus oraz PLGrid CORE

natomiast do zapłaty wynagrodzenia 

stawką VAT 0% 40.680.000,00 zł (brutto), elementy dotawy objęte stawką V

(brutto).  

Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury VAT. Powyższa umowa 

została zawarta w wyniku wyłonienia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

i jej postanowienia nie odbiegają o

Umowa nr ACK-DA-ZP-5000-4/14 zawiera

wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy lub usunięcia

wypadek odstąpienia przez stronę od umowy z przyczyn dotyczących drugiej strony. Wysokość kar 

umownych może przekraczać 10% wartości umowy ponieważ nie określa ona górnego limitu 

zobowiązania z tego tytułu. Zapłata kar umownych 

odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar
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Zarząd ACTION S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 20 października 2014 roku, Emitent zawarł 

Hutniczą w Krakowie ACK Cyfronet AGH Umowę nr ACK-DA

itent zawarł powyższą umowę jako członek konsorcjum, utworzonego - w celu ubiegania się 

o udzielenia zamówienia publicznego w trybie art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych 

Megatel Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie.  

ej umowy Emitent wraz z Megatel Sp. z o.o. Sp. k.  (jako wykonawca) 

Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACK Cyfronet AGH

, instalacji i uruchomienia klastra serwerów obliczeniowych bezpośrednio 

nych cieczą dla potrzeb projektów PLGrid Plus oraz PLGrid CORE. Zamawiający zobowiązał się 

zapłaty wynagrodzenia w kwocie 41.049.000,00 zł (brutto), w tym elementy objęte 

stawką VAT 0% 40.680.000,00 zł (brutto), elementy dotawy objęte stawką VAT 23% 369.000,00 zł 

Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury VAT. Powyższa umowa 

została zawarta w wyniku wyłonienia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

i jej postanowienia nie odbiegają od typowych uzgodnień zawieranych w tego rodzaju umowach

4/14 zawiera postanowienia dotyczące kar umownych z tytułu zwłoki 

u przedmiotu umowy lub usunięcia zgłoszonych wad, jak również na 

ronę od umowy z przyczyn dotyczących drugiej strony. Wysokość kar 

umownych może przekraczać 10% wartości umowy ponieważ nie określa ona górnego limitu 

zobowiązania z tego tytułu. Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń 

wawczych przekraczających wysokość tych kar.  

 

  

   

   

  

  

informacje bieżące i okresowe 

 

Zarząd ACTION S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 20 października 2014 roku, Emitent zawarł  

DA-ZP-5000-4/14. 

w celu ubiegania się  

trybie art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych – z firmą 

ej umowy Emitent wraz z Megatel Sp. z o.o. Sp. k.  (jako wykonawca) 

w Krakowie ACK Cyfronet AGH (jako 

klastra serwerów obliczeniowych bezpośrednio 

. Zamawiający zobowiązał się 

(brutto), w tym elementy objęte 

AT 23% 369.000,00 zł 

Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury VAT. Powyższa umowa 

została zawarta w wyniku wyłonienia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

ń zawieranych w tego rodzaju umowach. 

postanowienia dotyczące kar umownych z tytułu zwłoki 

zgłoszonych wad, jak również na 

ronę od umowy z przyczyn dotyczących drugiej strony. Wysokość kar 

umownych może przekraczać 10% wartości umowy ponieważ nie określa ona górnego limitu 

wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń 



 

Umowa powyższa została uznana za umowę znaczącą z uwagi na fakt, iż wartość przedmiotu umowy 

przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

 

Emitent jednocześnie informuje, że na warunkach opisanej powyżej współpracy, tj. w ramach 

konsorcjum utworzonego z Megatel Sp. z o.o. Sp. k.

umowę z Politechniką Gdańską, której przedmiotem

obliczeniowych. Łączna wartość umów zawartych przez Emitenta z 

ostatnich 12 miesięcy wynosi 71.619.000,00 zł brutto z czego 

VAT 0% i 369.000,00 zł (brutto) ze stawką V

 

Umowa powyższa została uznana za umowę znaczącą z uwagi na fakt, iż wartość przedmiotu umowy 

przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. 

Emitent jednocześnie informuje, że na warunkach opisanej powyżej współpracy, tj. w ramach 

Megatel Sp. z o.o. Sp. k., zawarł również w dniu 9 października

Gdańską, której przedmiotem była również dostawa k

obliczeniowych. Łączna wartość umów zawartych przez Emitenta z Megatel Sp. z o.o. Sp. k. w okresie 

71.619.000,00 zł brutto z czego 71.250.000,00 zł

ze stawką VAT 23%. 

 

Umowa powyższa została uznana za umowę znaczącą z uwagi na fakt, iż wartość przedmiotu umowy 

Emitent jednocześnie informuje, że na warunkach opisanej powyżej współpracy, tj. w ramach 

, zawarł również w dniu 9 października 2014 r. 

dostawa klastra serwerów 

Megatel Sp. z o.o. Sp. k. w okresie 

zł (brutto) ze stawką  


