
 

  

 

RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE 
DATA SPORZĄDZENIA: 2016-09-30 

 
 
Temat: Zawarcie umowy z firm ą ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.  
 
Treść raportu: 
 
 

  RB 29/2016 
 
 
Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Spółka ” lub „RAFAKO ”), w nawiązaniu do 

RB 27/2016 z dnia 3 sierpnia 2016 roku, informuje, że w dniu 30 września 2016 roku Spółka 

skutecznie podpisała z firmą ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. („Zamawiaj ący”) umowę, której 

przedmiotem jest „Dostawa i montaż instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla kotłów 

AP – 1650 nr 9 i 10 wraz z modernizacją elektrofiltrów w ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.” 

(„Umowa ”). Przedmiot Umowy, realizowany w formule „pod klucz” podzielony jest na dwa 

zadania, które zostaną zakończone odrębnymi procedurami odbiorowymi: 

1) Zadanie 1 – Wykonanie Projektu Budowlanego dla całego Przedmiotu Umowy (tj. dla 

Zadania 1 i Zadania 2) oraz realizację zabudowy Instalacji SCR na kotle nr 9 wraz ze 

Stacją DRiM II w całym zakresie i we wszystkich branżach (opracowanie 

Dokumentacji, Dostawy i wykonanie części budowlanej, elektrycznej, mechanicznej, 

AKPiA), wymianą kanałów spalin na odcinku: króciec wylotowy z kotła – króciec 

wlotowy LUVO 1÷3, oraz wymianą elektrofiltru wraz z układem odpopielania oraz 

kanałami wlotowymi i wylotowymi spalin oraz wymianą wentylatorów spalin a także 

usunięciem REGAVO i wentylatorów wspomagających z wykonaniem nowych 

kanałów spalin w miejscu usuniętego REGAVO i wentylatorów wspomagających z 

wykonaniem zabezpieczenia kanałów spalin na docinku wylot z absorbera IOS I do 

komina nr 5. 

2) Zadanie 2 – Realizacja zabudowy Instalacji SCR na kotle nr 10 i podłączeniem jej do 

Stacji DRiM II w całym zakresie i we wszystkich branżach (opracowanie 

Dokumentacji, Dostawy i wykonanie części budowlanej, elektrycznej, mechanicznej, 

AKPiA), wymiana kanałów spalin na odcinku: króciec wylotowy z kotła – króciec 

wlotowy LUVO 1÷3 oraz wymiana wentylatorów spalin i modernizacja elektrofiltru 

wraz z kanałami spalin przed i za elektrofiltrem (dostosowanie do nowych ciśnień po 

zabudowie SCR). 



 

Wartość Umowy wynosi łącznie 289.182.112,00 zł netto (355.693.997,76 zł brutto). Na 

powyższą kwotę składa się wynagrodzenie za realizację wskazanego wyżej Zadania 1 w 

wysokości 189.524.080,00 zł netto oraz Zadania 2 w wysokości 99.658.032,00 zł. 

 

Termin na wykonanie przedmiotu Umowy wynosi: 

a) dla Zadania 1 – do dnia 18 maja 2018 roku (przekazanie do eksploatacji Instalacji 

SCR, Stacji DRiM II oraz EF 9), 

b) dla Zadania 2 – do dnia 25 sierpnia 2018 roku (przekazanie do eksploatacji Instalacji 

SCR oraz zmodernizowanego EF 10) 

 

Łączna wysokość kar umownych ze wszystkich tytułów dla danego Zadania ograniczona jest 

do kwoty 30% wynagrodzenia umownego netto za to Zadanie. 

W przypadku, gdy szkoda po stronie Zamawiającego przekracza wartość kar umownych, 

Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

Całkowita odpowiedzialność każdej ze Stron z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy ograniczona jest do kwoty 100% Wynagrodzenia Umownego.  

 

Inne warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach. 

 

Podstawa prawna raportu bieżącego: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne 

 

Agnieszka Wasilewska-Semail – Prezes Zarządu   

Tomasz Tomczak – Wiceprezes Zarządu 


