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Spełnienie warunku zawieszającego zawartej znaczącej umowy warunkowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informac je poufne.
Treść raportu:

Zarząd Instal Kraków S.A. informuje, że otrzymał od spółki zależnej Frapol sp. z o.o. informację o spełnieniu, z
dniem 04.01.2018 roku, warunku wejścia w życie Aneksów do Umowy nr U/J910/0010/Z/16 zawartej z E003B7 sp.
z o.o., datowanych odpowiednio na dzień 12.12.2017 roku oraz 18.12.2017 roku. O zawarciu Aneksów Zarząd
Instal Kraków S.A. informował w Raportach bieżących nr 33/2017 z dnia 13.12.2017 roku oraz nr 35/2017 z dnia
19.12.2017 roku.
1. Aneks z dnia 12.12.2017 roku obejmuje wykonanie dostawy, montażu i uruchomienia instalacji HVAC oraz
wykonanie dostawy, montażu i uruchomienia instalacji oddymiania dla Maszynowni wraz z projektem instalacji
sterowania oddymianiem, w ramach realizacji inwestycji Budowy bloku energetycznego o mocy 910 MW na
parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III- Elektrownia II.
2. Aneks z dnia 18.12.2017 roku obejmuje wykonanie:
- instalacji wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania, AKPiA w Budynku Technicznym obiektu Zbiorniki i Taca
rozładowcza Wody Amoniakalnej (DRiM),
- instalacji wentylacji, ogrzewania, klimatyzacji, AKPiA w budynku Magazynu Gipsu Eurosilo oraz instalacji
wentylacji i ogrzewania w Szybie windowym w Budynku Magazynu Eurosilo,
- instalacji wentylacji, ogrzewania, klimatyzacji, AKPiA w obiekcie Oczyszczalnia Ścieków IOS,
w ramach realizacji inwestycji Budowy bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w
Elektrowni Jaworzno III-Elektrownia II.
W związku z zawartymi Aneksami łączną wartość wynagrodzenia za realizację kompletnego zakresu Kontraktu
ustalono na kwotę 45 mln zł netto. Wartość robót przed zawarciem w/w Aneksów wynosiła 28 mln zł netto.
Końcowy termin realizacji nie uległ zmianie i jest określony na dzień 20.11.2019 roku.
Aneksy miały wejść w życie pod warunkiem zawieszającym uzyskania przez Zamawiającego wszystkich
wymaganych zgód, w szczególności zgody Gwarantów, RAFAKO oraz Inwestora.
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