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DATA SPORZĄDZENIA: 2014-04-17

Temat: Podpisanie umowy z Tauron Wytwarzanie S.A. na realizację projektu Jaworzno
(zawarcie znaczącej umowy).
Treść raportu:

RB 21/2014
Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Spółka” lub „Rafako”) niniejszym informuje, że
w dniu [17].04.2014 r. Rafako jako lider, działając w konsorcjum z Mostostal Warszawa S.A.
(„Mostostal Warszawa” a łącznie z Rafako „Wykonawca”) zawarła z Tauron Wytwarzanie S.A.
(„Zamawiający”) umowę na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry
nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II – w zakresie kocioł parowy, turbozespół,
budynek główny, część elektryczna i AKPiA bloku (dalej „Umowa”).
Umowa została zawarta na następujących warunkach:
1.

Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie przez Wykonawcę w formule „pod
klucz” bloku energetycznego o mocy 910 MWe brutto na parametry nadkrytyczne,
składającego się z kotła parowego, turbozespołu, budynku głównego, części elektrycznej i
AKPiA bloku.

2.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 4.399.038.500 PLN
netto i zostanie powiększone o należny podatek VAT. Wynagrodzenie należne
Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Zgodnie z umową konsorcjum (patrz
raport bieżący nr 31/2013) Rafako odpowiedzialne jest za wykonanie 99,99% prac
wymaganych Umową oraz uprawnione do otrzymania wynagrodzenia odpowiadającego
ww. udziałowi prac wymaganych Umową.

3.

Termin na wykonanie przedmiotu Umowy wynosi 59 miesięcy od dnia podpisania Umowy.

4.

Wykonawca uprawniony jest do otrzymania zaliczki na wykonanie Umowy w kwocie 10%
wynagrodzenia brutto.

5.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu: (i) gwarancji zwrotu
zaliczki w kwocie równej wysokości otrzymanej zaliczki oraz (ii) zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w kwocie równej 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto.
Wykonawca dostarczył wymagane zabezpieczenie w formie gwarancji bankowych i
ubezpieczeniowych oraz w pieniądzu w wysokości warunkującej zawarcie Umowy. Po
przekazaniu bloku do eksploatacji zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie
pomniejszone do kwoty 3% wynagrodzenia Wykonawcy brutto i zabezpieczać będzie
także roszczenia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy w okresie
rękojmi wynoszącym 24 miesiące od dnia przejęcia bloku do eksploatacji przez

Zamawiającego, przy czym niektóre z elementów konstrukcyjnych bloku objęte są
wydłużonym okresem gwarancji wynoszącym 60 miesięcy.
6.

Zamawiający uprawniony jest do naliczania kar umownych w przypadkach nienależytego
wykonywania Umowy przez Wykonawcę do łącznej kwoty nie większej niż 25%
wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy. Zamawiający uprawniony jest do
dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych zapisanych w
Umowie.

7.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie
podwykonawców za pomocą, których wykonywać będzie Umowę.

Umowy

przez

Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, że wynagrodzenie przysługujące Rafako
na podstawie Umowy przekracza 10% wartości przychodów za sprzedaży Grupy Kapitałowej
Rafako za ostatnie cztery kwartały.
Podstawa prawna raportu bieżącego: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej.
Paweł Mortas – Prezes Zarządu
Jarosław Dusiło – Wiceprezes Zarządu

