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Treść raportu:

Zarząd Instal Kraków S.A. informuje, że w dniu 19.12.2017 roku Spółka zależna Frapol sp. z o.o. otrzymała od
E003B7 sp. z o.o. Aneks do Umowy nr U/J910/0010/Z/16, datowany na dzień 18.12.2017 roku, na 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.
Końcowy termin realizacji nie uległ zmianie i jest określony na dzień 20.11.2019 roku.
W związku z zawartym Aneksem łączną wartość wynagrodzenia za realizację kompletnego zakresu Kontraktu
ustalono na kwotę 45 mln zł netto. Wartość robót przed Aneksem wynosiła 41 mln zł netto.
E003B7 Sp. z o.o. może dochodzić kar umownych m.in. w następujących sytuacjach: za opóźnienia o ile za ich
wystąpienie odpowiedzialność ponosi Wykonawca: w wykonaniu przedmiotu umowy, w usunięciu wad przedmiotu
umowy, w przekazaniu Bloku do eksploatacji; za niedotrzymanie gwarantowanych parametrów technicznych z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, za rozwiązanie umowy z przyczyn za które odpowiada druga Strona, za
podzlecenie wykonania części lub całości przedmiotu umowy bez zgody E003B7 sp. z o.o.
Strony ustaliły łączny limit wszystkich kar umownych za opóźnienia za które odpowiedzialność ponosi Frapol sp. z
o.o. do wysokości 15 % ceny kontraktu, łączny limit wszystkich kar do wysokości 25% ceny kontraktu. E003B7 Sp.
z o.o. może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.
Strony zastrzegły warunek zawieszający wejścia Aneksu w życie. Dla wejścia w życie konieczne jest uzyskanie
zgody Gwarantów - tj. podmiotów finansujących Inwestycję, RAFAKO sp. z o.o. i Inwestora.
Kryterium uznania umowy za znaczącą była wartość kapitałów własnych emitenta.
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