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KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO        
            
Raport bieżący nr  6/2017   
            
Data sporządzenia:   2017-03-08       
  
Skrócona nazwa emitenta ELEKTROTIM S.A.      
     
Temat    Informacja o zawarciu umowy z Olczyk Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Lokum 4 Spółka komandytowa z siedzibą  
we Wrocławiu (spółka z Grupy LOKUM Deweloper)   

 
Podstawa prawna  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 
           
Treść raportu:           
 
Spółka ELEKTROTIM S.A., informuje, że zawarła w dniu 07.03.2017r. umowę z Olczyk Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością Lokum 4 Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu 
(Zamawiający/Inwestor), przy udziale Olczyk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością LOKUM 2 
Spółka komandytowa z/s we Wrocławiu (Inwestor Zastępczy) (data umowy 07.03.2017r.).    
 
Spółka, raportem bieżącym nr 1/2017 z dnia 05.01.2017r., informowała o wyborze oferty 
ELEKTROTIM S.A. w postępowaniu przetargowym na zadanie pn.: „Skablowanie trzech dwutorowych 
linii napowietrznych 110kV w celu uwolnienia działki pod inwestycje planowane przy ul. 
Gnieźnieńskiej we Wrocławiu.”   
 
Przedmiotem niniejszej umowy jest kompleksowa realizacja przez ELEKTROTIM S.A. opisanego 
powyżej zadania inwestycyjnego, w dwóch etapach:   
a) etap 1 - przebudowa odcinka trzech, napowietrznych i dwutorowych linii 110kV  relacji GPZ R-

144 Długa – EC 33 Wrocław, na linie kablowe przy ul. Gnieźnieńskiej 6 we Wrocławiu  
oraz   
b) etap 2, który dotyczy demontażu słupa nr 2 wraz z fundamentem linii S-161/S-162 oraz 

demontażu słupów nr 1, 1a i 2 wraz z fundamentami linii S-165/ S-166   
a także wykonanie wszelkich prac, które okażą się konieczne celem realizacji zadań wskazanych w 
umowie, w szczególności wykonanie wszelkich czynności wyszczególnionych w decyzji Pozwolenia na 
budowę oraz projekcie budowlanym i wykonawczym, a także określonych w innych decyzjach 
organów państwowych czy uzgodnieniach instytucji będących składowymi Projektu Budowlanego.    
 
Przedmiot umowy będzie wykonany w terminach:  
a) etap 1 – do dnia 30.11.2017r.  
b) etap 2 – do dnia 31.01.2018r.   
 
Za kompleksową realizację przedmiotu umowy Strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 
11.920.595,33 zł netto (słownie: jedenaście milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy pięćset 
dziewięćdziesiąt pięć złotych i 33/100).   
Pozostałe warunki umowy, w tym zapisy dotyczące kar umownych, nie odbiegają od powszechnie 
stosowanych warunków dla tego typu umów.   
 
Biorąc pod uwagę: aktualny portfel zamówień, szacowanie przez Spółkę ryzyka uzależnienia się od 
odbiorców-klientów oraz duże znaczenie dla przychodów ELEKTROTIM S.A. w przyszłości, Spółka 
przekazuje niniejszy raport do publicznej wiadomości ze względu na zakwalifikowanie zawarcia 
przedmiotowej umowy jako informacji poufnej zgodnie z definicją określoną w art. 7 rozporządzenia 
MAR.  


