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Temat: Informacja dotycz ąca propozycji zmiany terminu zako ńczenia realizacji 

budowy bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole. 
 
Treść raportu: 

RB 33/2017 
 

Zarząd RAFAKO S.A. w Raciborzu („Spółka ”) informuje, że w dniu dzisiejszym 
konsorcjum w składzie RAFAKO S.A., Mostostal Warszawa S.A. i Polimex-Mostostal 
S.A. („Konsorcjum ”) oraz GE Power, która jest generalnym projektantem oraz pełni 
funkcję lidera Konsorcjum zarządzającego realizacją kontraktu, przekazało do spółki 
Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. („PGE GiEK”)  („Zamawiaj ący”) 
propozycję aktualizacji harmonogramu budowy bloków nr 5 i 6 w Elektrowni Opole 
stanowiącego przedmiot umowy o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 
18/2012 („Umowa ”). 

Propozycja Konsorcjum obejmuje zmianę harmonogramu realizacji inwestycji, czego 
skutkiem będzie przesunięcie terminu przekazania do eksploatacji bloku nr 5 z 31 
lipca 2018 roku na 20 grudnia 2018 roku, a bloku nr 6 z 31 marca 2019 roku na 31 
lipca 2019 roku. 

Przyczyną przesunięć w planowanym harmonogramie są kwestie techniczno-
organizacyjne. 
 
O decyzji Zamawiającego dotyczącej zmiany Umowy zgodnie z przekazanym przez 
Konsorcjum harmonogramem Spółka poinformuje odrębnym raportem. 
 
Zasady powierzenia GE Power- następcy prawnemu Alstom Power Sp. z o.o.- 
zakresu prac i usług wchodzących w zakres prac Spółki oraz odpowiedzialność za 
jego realizację została określona w stosownych umowach i porozumieniach, 
o których Spółka informowała w RB 46/2013 i 47/2013. 
 

W celu uniknięcie nieporozumień, na bazie porozumienia o którym Spółka 
informowała w cytowanych raportach, GE Power w ramach podzlecenia zakresu od 
E001RK Sp. z o.o. przejął również całość następstw prawnych wynikających z 
umowy pomiędzy RAFAKO S.A. a Zamawiającym, a w szczególności  dotyczących 
zabezpieczenia należytego wykonania, a co za tym idzie także ewentualnych kar 
umownych wynikających m. innymi z niedotrzymania harmonogramu realizacji 
projektu.  
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