
Raport bieżący 15/2018 

 

Zarząd Arcus SA niniejszym informuje, iż w dniu 18 września 2018 roku przed Sądem Okręgowym w 

Warszawie doszło do zawarcia ugody sądowej pomiędzy Konsorcjum firm: DecSoft SA - jako lidera i 

Arcus SA - członka Konsorcjum ("Konsorcjum") oraz Skarbem Państwa - Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia ("Zamawiający", "CSIOZ"), w związku z Umową z dnia 1 lipca 2013 

roku, o której Arcus SA ("Emitent") pisała w raporcie bieżącym nr 29/2013 oraz 11/2016. 

 

Ugoda dotyczy roszczeń wynikających z Umowy z 2013 roku zawartej pomiędzy Konsorcjum i 

Zamawiającym, której celem było dostarczenie, zainstalowanie i skonfigurowanie Infrastruktury 

Techniczno-Systemowej na potrzeby podsystemów realizowanych dla Projektu "Elektroniczna 

Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych" 

(zwanej dalej "Umową"). Wartość umowy opiewała na kwotę 138 990 000,00 zł brutto. 

 

Zgodnie z treścią zawartej Ugody: 

 

1. Pozwany Skarb Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zapłaci na rzecz 

Konsorcjum kwotę w łącznej wysokości 3 581 196,20 zł (słownie: trzy miliony pięćset osiemdziesiąt 

jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia groszy). 

 

2. Decsoft S.A. i Arcus S.A. zapłacą solidarnie na rzecz Skarbu Państwa - Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej kwotę w łącznej wysokości 25 000,00 zł (słownie: dwudziestu pięciu tysięcy 

złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego Pozwanego Skarbu Państwa. 

 

3. Skarb Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia oraz Konsorcjum 

oświadczają, iż wszelkie spory pomiędzy Stronami Umowy związane z jej realizacją i rozwiązaniem 

zostały zakończone polubownie. 

 

4. Zapłata przez Strony świadczeń wskazanych w pkt. 1 i 2 w całości wyczerpuje wszelkie roszczenia 

Stron związane z postępowaniem sądowym oraz obecne i mogące powstać w przyszłości roszczenia 

wynikające z zawarcia, realizacji i rozwiązania Umowy, za wyjątkiem przysługujących Zamawiającemu 

roszczeń wynikających z rękojmi i gwarancji w związku z realizacją Umowy w zakresie roszczeń 

przyszłych oraz roszczeń już istniejących, o których Skarb Państwa-CSIOZ dowiedział się po dniu 

zawarcia ugody. 

 

5. Konsorcjum zrzeka się roszczeń w zakresie zwrotu środków wypłaconych na rzecz Skarbu Państwa - 

CSIOZ na podstawie gwarancji, stanowiącej zabezpieczenie Umowy, a Skarb Państwa - Centrum 

Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zrzeka się wobec Konsorcjum roszczeń objętych pozwem 

wzajemnym. 



 

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. 

 

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 


