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KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO        

            

Raport bieżący nr  40/2016   

            

Data sporządzenia:   2016-09-29        

Skrócona nazwa emitenta ELEKTROTIM S.A.      

     

Temat    Informacja o zawarciu umów z Polskimi Sieciami  

    Elektroenergetycznymi S.A. dot. Oddziału w Bydgoszczy 

          
 

Podstawa prawna  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

           

Treść raportu:           

Spółka ELEKTROTIM S.A., informuje, że podpisała w dniu 29.09.2016r. umowy w imieniu konsorcjum 
firm: ELEKTROTIM S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych MEGA-POL 
S.A. z/s w Bydgoszczy (Uczestnik Konsorcjum) z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. z/s w 
Konstancinie-Jeziorna (data umowy: 20.09.2016r.).    
 
Spółka, raportem bieżącym nr 35/2016 z dnia 05.08.2016r., informowała o wyborze oferty 
ELEKTROTIM S.A. jako najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym przez Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne S.A. w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług 
eksploatacyjnych na liniowych obiektach elektroenergetycznych PSE S.A.” (obszar zarządzany 
operacyjnie przez Oddziały PSE S.A. w Katowicach, Poznaniu, Bydgoszczy), z ceną netto w wysokości 
łącznej  22.860.498,00 zł za Pakiety od 1 do 13 i od 15 do 17.    
 
Spółka, raportami bieżącymi nr 37/2016 z dnia 14.09.2016r. oraz nr 38/2016 z dnia 21.09.2016r., 
poinformowała o zawarciu umów dot. wykonywania prac na rzecz PSE S.A. - Oddział w Katowicach i 
w Poznaniu.   
 
Przedmiotem ostatnich czterech umów (pakiety od  8 do 11) jest wykonywanie przez Konsorcjum na 
rzecz PSE S.A. prac eksploatacyjnych na liniowych obiektach sieci przesyłowej najwyższych napięć, 
stanowiących własność PSE S.A., zlokalizowanych na terenie zarządzanym operacyjnie przez Oddział 
PSE S.A. w Bydgoszczy.   
 
Łączna wartość ww. umów to wynagrodzenie netto w wysokości 6.461.559 zł.    
 
Umowy zawierają postanowienia o specyfice usług objętych przedmiotem umów, co oznacza, że 
łączne szacowane wynagrodzenie netto w okresie realizacji umowy nie powinno przekroczyć kwoty 
6.461.559 zł. Przekroczenie kwoty określonej w zdaniu poprzednim nie powoduje wygaśnięcia 
umowy – jednakże w takim wypadku PSE S.A. uprawniony będzie do wypowiedzenia umów z 
zachowaniem 60-dniowego terminu wypowiedzenia.   
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Na wynagrodzenie składają się:  
a) wynagrodzenie łączne za wykonanie oględzin linii jednotorowych i dwutorowych dla planowanej 

liczby zabiegów, które wynosi 1.588.496 zł,  
b) wynagrodzenie łączne za wykonanie zabiegów eksploatacyjnych dla planowanej liczby zabiegów, 

które wynosi 2.719.210 zł,  
c) wynagrodzenie za wykonanie zabiegów eksploatacyjnych rozliczanych kalkulacją lub kosztorysem 

powykonawczym, które wynosi 2.153.853 zł.   
 
Termin realizacji umów to 31.12.2019r.    
 
Pozostałe warunki umów, w tym zapisy dotyczące kar umownych, nie odbiegają od powszechnie 
stosowanych warunków dla tego typu umów.   
 
Tym samym ELEKTROTIM S.A. zawarł wszystkie umowy z PSE S.A. w ramach przedmiotowego zadania 
na łączne szacowane wynagrodzenie netto w wysokości 22.860.498 zł.    
 
Spółka przekazuje niniejszy raport do publicznej wiadomości ze względu na zakwalifikowanie przez 
Spółkę zawarcia przedmiotowych umów jako informacji poufnej zgodnie z definicją określoną w art. 7 
rozporządzenia MAR.  


