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KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO         

 

   

Raport bieżący nr  14/2016   

            
Data sporządzenia:   2016-05-20       
  
Skrócona nazwa emitenta ELEKTROTIM S.A.      
     
Temat    Informacja o zawarciu umowy z TAURON Dystrybucja S.A.  

Oddział w Wałbrzychu      

     
Podstawa prawna  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
           
            
Treść raportu:           
 
Zgodnie z  § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, 
Spółka ELEKTROTIM S.A. informuje, iż otrzymała w dniu 20.05.2016r., umowę zawartą przez 
konsorcjum firm w składzie: ELEKTROTIM S.A. (Lider konsorcjum) oraz Zakład Sieci i Zasilania Sp. z 
o.o. z/s we Wrocławiu, z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu (data umowy: 
17.05.2016r.)   
 
Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn.: „Modernizacja linii S-212 relacji R-Świebodzice – R-
Żarów, zadanie nr 250155 w trybie „pod klucz” (zaprojektuj i wybuduj).”   
 
Wartość umowy to wynagrodzenie netto w wysokości 7.595.000,00 zł.   
 
Całość przedmiotu Umowy zostanie zrealizowana w terminie do dnia 23.08.2018r.   
 
Powyższa umowa jest kolejną umową z tym samym Zamawiającym zawartą w ciągu ostatnich 12 
miesięcy na łączną kwotę przekraczającą 10% kapitałów własnych ELEKTROTIM S.A. (łączna wartość 
umów wraz z bieżącym raportem wynosi 23.796.640,00 zł netto).    
 
Zgodnie z § 9 pkt. 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji 
bieżących i okresowych, Zarząd podaje informacje określone w § 9 pkt. 5), w tym kary umowne w 
odniesieniu do ww. umowy.   
 
Strony ustaliły, że Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar 
umownych m.in. w następujących przypadkach:  
1. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego części w stosunku do terminów 

określonych w umowie – w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia netto za każdy dzień 
opóźnienia,  

2. za opóźnienie w usunięciu w terminie wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub 
częściowym przedmiotu umowy lub w usunięciu w terminie wad ujawnionych w okresie gwarancji 
lub rękojmi – w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia netto, za każdy dzień opóźnienia,  

3. za każde naruszenie przepisów BHP, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy – w wysokości 
1.000,00 zł  

4. za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w oddaniu obiektu do ruchu w stosunku do czasu 
określonego w ustalonym z Zamawiającym harmonogramie wyłączeń – w wysokości 2.000,00 zł. 
Tak określona kara umowna nie wyczerpuje uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia 
ewentualnego odszkodowania w pełnej wysokości poniesionych szkód, w tym związanych z 
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roszczeniami osób trzecich (np. kar i odszkodowań, jakie Zamawiający będzie zobowiązany 
zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami osobom trzecim za wstrzymanie dostaw energii 
elektrycznych), i inne. 

 
Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jest dopuszczalne, a 
tym samym każda ze Stron może dochodzić od drugiej Strony odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym.    
 
Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą jest łączna wartość wszystkich umów zawartych z 
TAURON Dystrybucja S.A. w okresie ostatnich 12 miesięcy, przekraczająca 10% kapitałów własnych 
ELEKTROTIM S.A.  
 
Spółka ELEKTROTIM S.A. informowała raportem bieżącym nr 13/2016 z dnia 04.05.2016r. o wyborze 
oferty ELEKTROTIM S.A. jako najkorzystniejszej w ramach postępowania prowadzonego przez 
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu.  


