
 

  

 

 

  

 

RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO 
W WARSZAWIE 

DATA SPORZĄDZENIA: 2022-07-07 
 

 

Temat: Zawarcie aneksu do umowy z ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. (RB 52/2022). 
 
 

Treść raportu:  
  

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”), w nawiązaniu do raportów 
bieżących Emitenta: (i) numer 29/2016 z dnia 30 września 2016 roku, informującego o 
zawarciu w dniu 30 września 2016 roku przez Emitenta z ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. z 
siedzibą w Świerżach Górnych („ENEA  Wytwarzanie”) umowy numer U/RZP-
PT.2103.1.2016/KII z dnia 30 września 2016 roku na „Dostawę 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”) oraz (ii) numer 32/2020 z dnia 30 
czerwca 2020 roku informującego o zawarciu aneksu do Umowy i ugody, podaje do 
wiadomości publicznej, że w dniu 7 lipca 2022 roku doszło do zawarcia pomiędzy Emitentem i 
ENEA Wytwarzanie aneksu do Umowy („Aneks”). 
 
Istotne postanowienia Aneksu dotyczą: 
 

1. zmian harmonogramu rzeczowo – finansowego Umowy oraz harmonogramu realizacji 
Umowy, w tym wydłużenia terminu odbioru końcowego ostatniego elementu 
przedmiotu Umowy tj. Zadania 2, do dnia 29 lipca 2022 roku, które to zmiany, zgodnie 
z Aneksem, są następstwem wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy 
szeregu obiektywnych i niezależnych od Stron Umowy okoliczności, wpływających na 
możliwość prowadzenia prac będących przedmiotem Umowy, a także są zgodne z 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz postanowieniami Umowy; 

2. zrzeczenie się przez Emitenta i zobowiązanie do niedochodzenia wszelkich roszczeń 
związanych z Umową lub jej realizacją, co nie dotyczy jednak roszczenia Emitenta o 
zapłatę niezapłaconego dotychczas wynagrodzenia Emitenta z Umowy; 

3. zrzeczenie się przez ENEA Wytwarzanie i zobowiązanie do niedochodzenia wszelkich 
roszczeń związanych z terminami realizacji przedmiotu Umowy przysługujących lub 
mogących przysługiwać ENEA Wytwarzanie do dnia zawarcia Aneksu, w tym 
wszelkich roszczeń o zapłatę kar umownych i odszkodowań przysługujących lub 
mogących przysługiwać ENEA Wytwarzanie do dnia zawarcia Aneksu. 

 
W Aneksie wskazano, iż jego zawarcie nie skutkuje zmianą wynagrodzenia Emitenta z 
Umowy, a także, że jego przedmiot stanowi zmianę nieistotną w rozumieniu postanowień 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych. 
 
Aneks, zgodnie z jego treścią, wszedł w życie, z chwilą jego podpisania.  
 
Podstawa prawna: 
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 
 
Radosław Domagalski-Łabędzki - Prezes Zarządu 
Maciej Stańczuk - Wiceprezes Zarządu 


