
Warszawa, 15 maja 2018 r. 
 
 

Temat: Zawarcie umowy z klientem z branży finansowej 
 
 

Raport bieżący nr 22/2018 
 
 
Zarząd K2 Internet S.A. (Spółka, Emitent, Wykonawca) informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisał Umowę zawartą ze 
spółką zależną Emitenta – K2.pl Sp. z o.o. a klientem z branży finansowej (Klient, Zamawiający), zwaną w dalszej części 
niniejszego raportu „Umową”. 
 
Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie głównej platformy do obsługi Klienta online dla jednej z największych instytucji 
finansowych w Polsce. 
Wartość umowy opiewa na kwotę brutto 1 866 323, 28 PLN (słownie: jeden milion osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy 
trzysta dwadzieścia trzy złote 28/100), przy czym Wykonawcy będzie przysługiwało również wynagrodzenie za prace 
dodatkowe w maksymalnej wysokości brutto 590.400,00 PLN (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta złotych), 
które będzie rozliczane proporcjonalnie, zgodnie z wykorzystaniem.   
 
Umowa przewiduje następujące kary pieniężne: 

a. za zwłokę w zakończeniu prac, w stosunku do terminu końcowego określonego  
w harmonogramie – w wysokości 4 000 PLN brutto za każdy dzień roboczy zwłoki. (słownie cztery tysiące 
złotych brutto); 

b. za zwłokę w  usunięciu wad ujawnionych w trakcie odbioru Etapu lub Fazy – w wysokości 2000 PLN brutto 
za każdy dzień roboczy zwłoki; 

c. za zwłokę w usunięciu wad w ramach rękojmi – w wysokości 2000 PLN brutto za każdy dzień roboczy 
zwłoki.  

Dodatkowo Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 000,00 PLN brutto w przypadku 
odstąpienia przez Zamawiającego od umowy. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadku 
nieprzystąpienia przez Wykonawcę do realizacji projektu zgodnie z terminem Rozpoczęcia Realizacji Projektu, z winy 
Wykonawcy.  
Poza tym Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 100 000,00 PLN brutto w przypadku odstąpienia 

przez Wykonawcę od umowy. Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadku braku możliwości 

rozpoczęcia realizacji projektu zgodnie z terminem Rozpoczęcia Realizacji Projektu, z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego. 

 

 

 
Z uwagi na istotny wpływ na wynik finansowy Grupy, Zarząd Spółki uznał zawarcie umowy za informację poufną w 
rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR. 
 
Dane osoby dokonującej powiadomienia: Emilia Gajzler – Starszy Specjalista ds. relacji inwestorskich. 
 
 
 
 
Podstawa prawna: 
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne 
 


