Raport bieżący nr 29/2020
Temat: Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR- informacje poufne.
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2020, 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) informuje, że w dniu
30 lipca 2020 roku Spółka zawarła umowę z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w
Warszawie („Zamawiający”) na dostawę przedmiotów umundurowania i wyekwipowania
w zakresie dostawy obuwia dla funkcjonariuszy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komendy
Głównej Ochrony Straży Kolei w latach 2020-2021.
Wartość oferty na realizację zamówienia wynosi: 987 590,00 zł netto, tj. 1 214 735,70 zł
brutto.
Ostateczny termin realizacji zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą to 28.02.2021 r.
Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiającemu przysługują
kary umowne:
1) w przypadku zwłoki w danej Dostawie – kara umowna w wysokości 0,5% wartości
brutto danej nieterminowej Dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
2) w przypadku nienależytego wykonania danej Dostawy lub realizacji innych
obowiązków Wykonawcy niezgodnie z umową- kara umowna w wysokości 1000
PLN za każdy przypadek nienależytego wykonania danej Dostawy lub realizacji
innych obowiązków Wykonawcy niezgodnie z umową ;
3) w przypadku zwłoki w realizacji roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji- kara
umowna w wysokości 2% wartości brutto elementów dostawy podlegających
naprawie lub wymianie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
4) w przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w § 5 ust. 4 i 5 Umowykara umowna w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust.1
lit. c Umowy;
5) w przypadku odstąpienia od Umowy w trybie Kodeksu Cywilnego przez
którąkolwiek Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub rozwiązania
Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy-

kara umowna w umowną w wysokości 20% Wynagrodzenia, o którym mowa w § 7
ust.1 lit. c Umowy.
Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne z wartością wynagrodzenia. Ponadto,
zamawiający może dochodzić odszkodowania przenoszącego wartość kar umownych do
wysokości pełnej szkody.
Spółka ponosi wobec zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Niezależnie od
tego udzielona została gwarancja na okres 42 miesięcy.
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). W ocenie
Zarządu może ona mieć wpływ na ocenę potencjału Emitenta i jego wynik finansowy.

