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Zawarcie umowy znaczącej z ZUS 

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że w dniu 16 grudnia 2008 roku Asseco Poland SA zawarła z 
Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Umowę Uzupełniającą nr 7 do Umowy o zaprojektowanie i 
wykonanie Kompleksowego Systemu Informatycznego dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz 
przekazanie do eksploatacji oprogramowania użytkowego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych 
zawartej pomiędzy stronami w dniu 10 października 1997 r. 

Przedmiotem Umowy Uzupełniającej nr 7 jest modyfikacja, rozbudowa i konserwacja oprogramowania 
Kompleksowego Systemu Informatycznego wykonanego do dnia jej zawarcia oraz wykonanie 
dokumentacji projektowej i zrealizowanie usług związanych z wdrożeniem Kompleksowego Systemu 
Informatycznego w Centrali i terenowych jednostkach organizacyjnych Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych. 

Umowa Uzupełniająca nr 7 zawarta jest na okres od 1 stycznia 2009 r. do 10 października 2010 r. 

Przedmiot umowy wykonywany będzie na podstawie odrębnych zleceń składanych przez ZUS i 
przyjmowanych przez Asseco Poland SA. Przedmiot każdego zlecenia, termin jego realizacji oraz 
wynagrodzenie z tytułu jego wykonania ustalany będzie przez strony w trybie określonym umową. 
Budżet netto umowy wynosi 191 500 000 zł.  

W umowie przewidziane zostały kary umowne za przekroczenie terminów realizacji przedmiotu 
zlecenia określonych w zleceniu, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia lub opłaty licencyjnej należnych 
Asseco Poland SA z tytułu wykonywania przedmiotu danego zlecenia za każdy dzień zwłoki. 

Łączna wartość wynagrodzenia netto z tytułu realizacji umów zawartych przez Asseco Poland S.A. z 
Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w ostatnich 12 miesiącach wynosi 387.400.000 PLN (słownie: 
trzysta osiemdziesiąt siedem milionów czterysta tysięcy złotych). 

Umowy łącznie uznane  zostały za znaczące z uwagi fakt, iż łączna wartość wynagrodzenia netto z 
tytułu realizacji tych umów przekracza wartość 10 % kapitałów własnych Asseco Poland. 

 

Podstawa prawna: 
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i 
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744) 
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