
 

  
 
 
  
 

RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO 
W WARSZAWIE 

DATA SPORZĄDZENIA: 2021-12-17 
 
Temat: Podpisanie aneksu do umowy na budowę dwóch bloków parowych w Indonezji 

na wyspie Lombok (2x50 MW) [RB 48/2021]. 
 
 
Treść raportu: 
 
Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”), niniejszym podaje do wiadomości 
publicznej, w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 66/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku 
informującego o zawarciu pomiędzy konsorcjum, w skład którego wchodzi Emitent i PT 
Rekayasa Industri jako lider konsorcjum („Konsorcjum”), a PT PLN (Persero) 
(„Zamawiający”) warunkowej umowy na budowę dwóch bloków parowych w Indonezji na 
wyspie Lombok (2x50 MW) („Umowa”, a bloki objęte Umową „Blok 1” i „Blok 2”), podaje do 
publicznej wiadomości, iż w dniu 17 grudnia 2021 roku powziął wiedzę o zawarciu pomiędzy 
Konsorcjum i Zamawiającym aneksu do Umowy („Aneks”). 
 
Istotne postanowienia Aneksu obejmują: 
 
1. Potwierdzenie, że pierwotne terminy realizacji Bloku 1 i Bloku 2 tj. odpowiednio 36 i 39 

miesięcy od wejścia w życie Umowy, nie mogą zostać zachowane; 
 

2. Uzgodnienie pomiędzy Konsorcjum i Zamawiającym, że ze względu na okoliczności i 
zdarzenia zaistniałe przed zawarciem Aneksu tj. m. in. serię trzęsień ziemi, które miały 
miejsce na wyspie Lombok (łącznie z wynikającymi z tego zmianami w parametrach 
projektowych), opóźnienia w płatnościach ze strony Zamawiającego na rzecz 
Konsorcjum oraz pandemię choroby zakaźnej COVID-19 wywoływanej przez wirus 
SARS-CoV-2, w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia Aneksu, który to termin może 
zostać przedłużony o kolejne 3 miesiące, strony Umowy będą prowadziły negocjacje 
dotyczące zawarcie dalszego aneksu do Umowy, którego treścią będzie: 
i. przedłużenie terminów realizacji Bloku 1 i Bloku 2; 
ii. roszczenia Konsorcjum wobec Zamawiającego o zwrot dodatkowych kosztów 

związanych z realizacją Umowy; 
 
3. Zobowiązanie Zamawiającego, iż w okresie prowadzenia negocjacji, o którym mowa w 

punkcie 2 powyżej, nie nałoży na Konsorcjum kar umownych związanych z 
okolicznościami, o których mowa w punkcie 1. powyżej.  

 
Aneks nie rozstrzyga o zasadności twierdzeń i stanowisk Konsorcjum i Zamawiającego 
odnośnie do jego przedmiotu, a w tym nie stanowi potwierdzenia, że kary umowne, o których 
mowa w punkcie 3. powyżej, są Zamawiającemu należne.  
 
Podstawa prawna: 
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 
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