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KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO         

            
Raport bieżący nr  34/2016   

            
Data sporządzenia:   2016-08-04       
  
Skrócona nazwa emitenta: ELEKTROTIM S.A.      
     
Temat    Informacja o zawarciu znaczącej umowy z Resortowym Centrum  

    Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi w Warszawie

           
Podstawa prawna  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 
           
Treść raportu:           
 
Spółka ELEKTROTIM S.A., informuje, że otrzymała w dniu 04.08.2016r. umowę zawartą w imieniu 
konsorcjum firm: ELEKTROTIM S.A. (Lider Konsorcjum) oraz ZEUS S.A. (podmiot zależny od 
ELEKTROTIM S.A., Uczestnik Konsorcjum) i PPHU „TELMARK” Sp. z o.o. (Uczestnik Konsorcjum) z 
Resortowym Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi z/s w Warszawie (data 
umowy: 03.08.2016r.)    
 
Przedmiotem umowy jest rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej oraz podstacji PCŁU na 
terenie kompleksu wojskowego w m. Świdwin – wykonanie robót budowlanych.    
 
Wartość przedmiotu umowy to wynagrodzenie netto w wysokości 4.844.993,80 zł (słownie: cztery 
miliony osiemset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 80/100).    
 
Termin realizacji umowy to 15.02.2018r.   
 
Strony ustaliły następujące kary umowne: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne m.in.:  
1. w razie odstąpienia od umowy w całości lub w części lub rozwiązania umowy, z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto,  
2. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,4% wynagrodzenia brutto za 

każdy dzień opóźnienia,  
3. za opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego przez 
Zamawiającego na usunięcie wad, i inne.   

 
W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązków wynikających z umowy 
przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może niezależnie od kar umownych, dochodzić 
odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.   
 
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków dla tego typu 
umów.   
Umowa, o której mowa w niniejszym raporcie, spełnia kryterium umowy znaczącej dla ELEKTROTIM 
S.A., zgodnie z przyjętymi przez Spółkę standardami raportowania, z uwagi na fakt, iż łączna wartość 
wszystkich umów zawartych z Resortowym Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami 
Teleinformatycznymi w Warszawie w okresie ostatnich 12 miesięcy przekracza 10% kapitałów 
własnych ELEKTROTIM S.A. (łączna wartość umów wraz z bieżącym raportem wynosi 9.733.244,24 zł 
netto).   
Spółka informowała o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. jako oferty najkorzystniejszej w raporcie 
bieżącym nr 32/2016 z dnia 21.07.2016r.       
    


