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Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej    
       

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

Treść raportu:           
 
Spółka ELEKTROTIM S.A. informuje, że w dniu 31.07.2018r. zawarła z Przedsiębiorstwem Gospodarki 
Komunalnej Spółka z o.o. w Wiszni Małej umowę, której przedmiotem jest wykonanie zadania 
inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w 
miejscowości Psary gmina Wisznia Mała – Etap IA Psary wschodnie – Podetap 1, Etap 1B Psary 
zachodnie – Podetap 1 i 2”.   
 
Zadanie inwestycyjne realizowane jest w ramach projektu pn.: „Budowa systemu gospodarki wodno-
ściekowej w aglomeracji Wrocław – Psary, Szymanów, Krzyżanowice” ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2014-2020).   
 
Umowa zawarta jest zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla Budowy dla robót inżynieryjno-
budowlanych projektowanych przez Zamawiającego (FIDIC).   
 
ELEKTROTIM S.A., raportem bieżącym nr 19/2018 z dnia 27.06.2018r., informowała o wyborze oferty 
złożonej przez Spółkę  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na roboty budowlane.   
Zadanie inwestycyjne realizowane będzie w trzech częściach:  
a) część nr 1 zamówienia – budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w 

miejscowości Psary gmina Wisznia Mała – Etap 1B Psary zachodnie – Podetap 1; wartość oferty 
7.367.700,00 PLN brutto; termin realizacji: 12 miesięcy od daty wejścia umowy w życie  

b) część nr 2 zamówienia – budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w 
miejscowości Psary gmina Wisznia Mała – Etap 1B Psary zachodnie – Podetap 2; wartość oferty 
11.672.700,00 PLN brutto; termin realizacji: 20 miesięcy od daty wejścia umowy w życie  

c) część nr 3 zamówienia – budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w 
miejscowości Psary gmina Wisznia Mała – Etap 1A Psary wschodnie – Podetap 1; wartość oferty 
7.330.800,00 PLN brutto; termin realizacji: 15 miesięcy od daty wejścia umowy w życie.   

Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustaliły wynagrodzenie umowne o charakterze ryczałtowym 
w łącznej  wysokości 26.371.200 zł brutto.   
 
Okres gwarancji jakości wynosi 78 miesięcy od daty wystawienia świadectwa przejęcia.  
Pozostałe warunki umów, w tym zapisy dotyczące kar umownych, nie odbiegają od powszechnie 
stosowanych warunków dla tego typu umów.   
Biorąc pod uwagę aktualny portfel zamówień ELEKTROTIM S.A., a także szacowanie ryzyka przez 
Spółkę w kontekście m.in. ryzyka uzależnienia się od odbiorców-klientów, Spółka podaje fakt 
zawarcia ww. umowy do publicznej wiadomości z uwagi na duże znaczenie dla przychodów 
ELEKTROTIM S.A. w przyszłości.      


