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KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO          

            

Raport bieżący nr  47/2019   

            

Data sporządzenia:   2019-12-13         

Skrócona nazwa emitenta ELEKTROTIM S.A.        

            

Temat    Informacja o zawarciu umowy z Polskimi Sieciami 
Elektroenergetycznymi S.A. - prace na terenie zarządzanym operacyjnie 
przez ZKO PSE S.A. w Poznaniu      

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

            

Treść raportu:           

Spółka ELEKTROTIM S.A. informuje, że w dniu 13.12.2019r. podpisała umowę z Polskimi Sieciami 
Elektroenergetycznymi S.A. z/s w Konstancinie-Jeziorna (dalej: PSE S.A.) (data umowy: 10.12.2019r.). 
Przedmiotem umowy jest wykonywanie przez ELEKTROTIM S.A. na rzecz PSE S.A. prac eksploatacyjnych 
na liniowych obiektach sieci przesyłowej najwyższych napięć, stanowiących własność PSE S.A., w celu 
utrzymania w należytym stanie technicznym liniowych obiektów sieci przesyłowej PSE S.A. 
zlokalizowanych na terenie zarządzanym operacyjnie przez zamiejscową komórkę organizacyjną PSE S.A. 
w Poznaniu.    
 
Umowa została zawarta na okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2023 roku.   
 
Łączna wartość wynagrodzenia ELEKTROTIM S.A. z tytułu realizacji umowy nie może przekroczyć 
maksymalnej kwoty 15.636.292,00 zł netto. Na wynagrodzenie składa się wynagrodzenie za prace 
planowe (7.875.555 zł netto) i wynagrodzenie za prace pozaplanowe.   
Okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy wynosi 24 miesiące.    
 
Pozostałe warunki umowy, w tym zapisy dotyczące kar umownych, nie odbiegają od powszechnie 
stosowanych warunków dla tego typu umów.   
 
Spółka ELEKTROTIM S.A. raportem bieżącym nr 33/2019 z dnia 24.10.2019 roku, informowała o wyborze 
dwóch ofert złożonych przez Spółkę jako ofert najkorzystniejszych w postępowaniu PSE S.A.    
 
Obecny raport bieżący aktualizuje informacje z raportów bieżących: nr 36/2019 z dnia 05.11.2019r. 
(odwołanie wniesione przez innego uczestnika postępowania od wyboru ELEKTROTIM S.A. jako 
Wykonawcy w zakresie obszaru ZKO Poznań), nr 39/2019 z 18.11.2019r. (posiedzenie Krajowej Izby 
Odwoławczej), nr 41/2019 z 21.11.2019r.  (oddalenie odwołania innego uczestnika postępowania) i nr 
46/2019 z dnia 06.12.2019 roku (odpis wyroku z KIO).   
 
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 znaczenie dla przychodów ELEKTROTIM S.A. w przyszłości. 


