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Treść raportu: 

RB 50/2013 

 

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Spółka ”), w nawiązaniu do raportu bieŜącego 
nr 20/2013 z dnia 27 maja 2013 roku, w którym Spółka poinformowała o zawarciu umowy 
konsorcjum („Umowa Konsorcjum ”) pomiędzy Spółką a North China Power Engineering Co., Ltd. 
of China Power Engineering Consulting Group z siedzibą w Pekinie („NCPE”) oraz do raportu 
bieŜącego 29/2013 z dnia 26 lipca 2013 roku, w którym poinformowała o zawarciu umowy 
o współpracy („Umowa o współpracy ”) z NCPE oraz China Power Engineering Consulting Group 
Corporation („CPECC”) z siedzibą w Pekinie w sprawie wspólnej realizacji kontraktu na "Budowę 
nowych mocy w technologiach węglowych w Tauron Wytwarzanie S.A. („Zamawiaj ący”) - Budowa 
bloku energetycznego o mocy 800 - 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III 
- Elektrownia II - w zakresie: kocioł parowy, turbozespół, budynek główny, część elektryczna 
i AKPiA bloku” („Kontrakt ”), niniejszym informuje, Ŝe Zarząd Spółki podjął decyzję, Ŝe nie będzie 
realizować Kontraktu we współpracy z NCPE oraz CPECC. Rezygnacja ze współpracy z NCPE 
oraz CPECC w ramach projektu Jaworzno została spowodowana rozbieŜnymi stanowiskami stron 
na realizację Kontraktu oraz niemoŜnością uzgodnienia ostatecznej treści umowy podwykonawczej 
pomiędzy Spółką, a CPECC. 
 
W związku z powyŜszym Spółka niniejszym podaje do publicznej wiadomości warunki handlowe 
Umowy Konsorcjum oraz Umowy o współpracy, których publikacja została opóźniona przez Spółkę 
z uwagę na ochronę uzasadnionych interesów Spółki. 
 
1. Umowa Konsorcjum 
 
Na mocy Umowy Konsorcjum Spółka oraz NCPE uzgodniły, Ŝe: 
 

a) Będą wspólnie realizować zakres prac Spółki na Kontrakcie (w dniu podpisania Umowy 
Konsorcjum udział Spółki w zakresie prac wynosił 58,96% wszystkich prac na Kontrakcie); 
Spółka oraz NCPE miały uczestniczyć po połowie w przychodach i kosztach wykonania 
zakresu prac przypadających na Spółkę zgodnie z Kontraktem; 

 
b) NCPE oraz Spółka będą ponosić solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za 

realizację Kontraktu;  
 

c) NCPE zobowiązało się do uzyskania gwarancji bankowych w kwotach równych gwarancjom 
wymaganym Kontraktem dla zakresu prac Spółki (tj. gwarancji zwrotu zaliczki, gwarancji 
naleŜytego wykonania Kontraktu oraz gwarancji rękojmi) od chińskiego banku, których 
beneficjentem byłby bank wskazany przez RAFAKO S.A. Jednocześnie Spółka zobowiązała 



się do uzyskania gwarancji wymaganych Kontraktem, od banku beneficjenta gwarancji 
NCPE, których beneficjentem miał być Zamawiający; 
 

d) Realizacją Kontraktu miał kierować komitet sterujący, w skład którego Spółka i NCPE 
powoływałyby po dwóch członków. Decyzje komitetu sterującego wymagały uzyskania 
zgody większości członków komitetu sterującego; 
 

e) Integralną częścią Umowy Konsorcjum stanowiła, zawarta pomiędzy Spółką i NCPE takŜe 
w dniu 27 maja 2013 roku, umowa o współpracy („Umowa o współpracy z NCPE ”), 
w której to umowie strony określiły szczegółowo zasady współpracy oraz wzajemnych 
rozliczeń w związku ze wspólną realizacją Kontraktu na podstawie Umowy Konsorcjum.  

 
Umowa Konsorcjum uległaby automatycznemu rozwiązaniu w przypadku niedojścia do zawarcia 
Kontraktu do dnia 31 grudnia 2013 roku 
 
W dniu 28 października 2013 roku Umowa Konsorcjum oraz Umowa o współpracy z NCPE zostały 
rozwiązane przez NCPE i Spółkę.  
 
2. Umowa o współpracy 
 
Na mocy Umowy o współpracy strony uzgodniły, Ŝe: 
 

a) NCPE oraz CPEEC wykonają 50% zakresu prac na Kontrakcie przypadających na Spółkę 
za wynagrodzenie odpowiadające 50 % wynagrodzenia z Kontraktu. Dla potrzeb Umowy 
o współpracy Spółka zwiększyła swój udział na kontrakcie do 99,99% wszystkich prac na 
Kontrakcie; 
 

b) NCPE oraz CPEEC zobowiązały się do uzyskania gwarancji wystawionych na rzecz 
Zamawiającego (tj. gwarancji zwrotu zaliczki, gwarancji naleŜytego wykonania Kontraktu 
oraz gwarancji rękojmi) w kwotach równych 99,99% gwarancji wymaganych Kontraktem; 
 

c) Spółka zobowiązała się do uzyskania gwarancji wystawionych na rzecz Zamawiającego 
(tj. gwarancji zwrotu zaliczki, gwarancji naleŜytego wykonania Kontraktu oraz gwarancji 
rękojmi) w kwotach równych 0,01% kwot gwarancji wymaganych Kontraktem; 
 

d) Realizacją Kontraktu miał kierować komitet sterujący, w skład którego Spółka powoływałaby 
dwóch członków komitetu a NCPE i CPEEC po jednym członku. Decyzje komitetu 
sterującego wymagały uzyskania zgody większości członków komitetu sterującego; 
 

e) Strony uzgodniły, Ŝe szczegółowe zasady współpracy i wzajemnych rozliczeń zostaną 
ustalone w umowie podwykonawczej, która miała zostać wynegocjowana i zawarta przez 
strony w późniejszym terminie, przy czym NCPE oraz CPEEC miały ponosić solidarną 
odpowiedzialność ze Spółką wobec Zamawiającego za powierzoną im część realizacji 
Kontraktu; 
 

f) Zgodnie z Umową o współpracy w sytuacji, w której doszłoby do zawarcia Kontraktu, 
a jednocześnie: (i) Zamawiający nie zgodziłby się na podzlecenie prac przez Spółkę na 
rzecz NCPE oraz CPEEC, lub (ii) Zamawiający zgodziłby się na podzlecenie prac przez 
Spółkę na rzecz NCPE oraz CPEEC, ale zakres podzleconych prac byłby mniejszy niŜ 50% 
prac przypadających na Spółkę zgodnie z Kontraktem, Spółka zobowiązana byłaby 
zatrudnić NCPE oraz CPEEC w charakterze doradcy i zapłacić im wynagrodzenie z tego 



tytułu w kwocie, która miała zostać uzgodniona przez strony w umowie podwykonawczej. 
W przypadku braku wywiązania się przez Spółkę z ww. zobowiązań byłaby ona 
zobowiązana do zapłaty kary umownej na rzecz NCPE oraz CPEEC w kwocie równej 
wynagrodzeniu naleŜnemu NCPE oraz CPEEC z tytułu doradztwa; 
 

g) Strony postanowiły, Ŝe postanowienia Umowy o współpracy są nadrzędne nad 
postanowieniami Umowy Konsorcjum. 
 

Umowa o współpracy uległaby automatycznemu rozwiązaniu w przypadku niedojścia do zawarcia 
Kontraktu do dnia 31 grudnia 2013 roku. 
 
Umowa podwykonawcza do dnia niniejszego raportu nie została uzgodniona przez strony. W dniu 
dzisiejszym Spółka złoŜyła NCPE oraz CPEEC oświadczenia o rozwiązaniu Umowy o współpracy. 
 
Rozwiązanie Umowy Konsorcjum oraz wypowiedzenie Umowy o współpracy nie będzie miało 
negatywnych skutków finansowych dla Spółki. 
 
Umowa Konsorcjum oraz Umowa o współpracy zostały uznane za istotne z uwagi na fakt, Ŝe 
związane są one z Kontraktem, z którego przychody Spółki przewyŜszają 10% przychodów ze 
sprzedaŜy Grupy Kapitałowej RAFAKO za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych. 
 
Podstawa prawna raportu bieŜącego: art. 56 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 57 Ustawy o ofercie 
publicznej. 
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