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Treść raportu:

Zarząd „KOPEX” S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje, że w dniu 30 lipca 2009 roku podpisana została
znacząca umowa pomiędzy KOPEX – Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. z siedzibą w Bytomiu (jednostka
zależna od Emitenta) – Wykonawca i Jastrzębską Spółką Węglową S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego „Zofiówka” z
siedzibą w Jastrzębiu Zdroju - Zamawiający. Podpisanie tej umowy nastąpiło w wyniku wygrania przetargu i
wyboru oferty złożonej przez KOPEX – Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego nr 7/I/ZP/09 na „Wykonanie rury szybowej oraz dwustronnego wlotu szybowego szybu 1
BZIE w JSW S.A. KWK „Zofiówka” .O wygraniu tego przetargu Emitent poinformował w raporcie bieżącym Nr
125/2009 z dnia 03 lipca 2009 roku.
Przedmiotem zawartej umowy jest wykonanie rury szybowej oraz dwustronnego wlotu szybowego szybu 1 BZIE w
JSW S.A. KWK „Zofiówka”.
Wartość umowy wynosi : 180.523.762,00 zł netto, (220.238.989,64 zł brutto).
Okres realizacji umowy: 48 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Istotne warunki umowy : 1) Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji
ubezpieczeniowej w wysokości 2 % ceny brutto tj. w wysokości 4.404.779,79 zł. 2) Strony umowy ustaliły, iż
wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie podlegać indeksacji w oparciu o ogłaszany wskaźnik cen,
towarów i usług konsumpcyjnych GUS na wniosek stron umowy po 12,24 i 36 pełnych miesiącach,3)
Zamawiający zabezpieczy zapłatę należności Wykonawcy z tytułu wykonywania robót budowlanych w formie
gwarancji bankowej w wysokości 10 % ceny brutto robót budowlanych określonej w umowie i ustanowionej na
okres prowadzenia przez Wykonawcę robót budowlanych. Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków
powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Istotne postanowienia dotyczące kar umownych:
1) W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, zostanie on obciążony przez Zamawiającego karą
umowną w wysokości 10 % ceny brutto umowy, 2) Wykonawca może zostać obciążony przez Zamawiającego karą
umowną w wysokości 10 % ceny brutto umowy za nieprawidłowe wykonanie zakresu umowy. Ponadto strony
umowy zachowują prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
Warunki rozwiązujące zawarte w umowie:
1) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może jednostronnie
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowych w następujących
przypadkach:
- nie uzyskania przez Wykonawcę pozwoleń na budowę, decyzji i opinii pozostających w związku z realizowaną
umową, a posiadanie których warunkuje jej realizację,
- występowania przy prowadzeniu robót usterek zagrażających bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu pracowników oraz
mieniu Zamawiającego,
- prowadzenia robót niezgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Geologicznego i górniczego lub Prawa
budowlanego, przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie oraz obowiązującymi innymi przepisami
oraz normami i powstałego w ten sposób niebezpieczeństwa katastrofy górniczej lub budowlanej.
Kryterium uznania powyższej umowy za znaczącą jest przekroczenie progu 10 % kapitałów własnych Emitenta , tj.
spełnienie kryteriów, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 44) RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji
bieżących i okresowych (….).
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W okresie ostatnich 12 miesięcy jednostki zależne Emitenta podpisały umowy z tym kontrahentem i jego
jednostkami zależnymi o łącznej wartości 201.388 tys. PLN netto (wraz z aktualną). O ostatniej umowie z tym
kontrahentem Emitent informował w raporcie bieżącym RB 268/2007 z dnia 24.10.2007 roku. Umową o
największej wartości spośród zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy jest umowa, o której Emitent informuje
w niniejszym raporcie bieżącym.
Podstawa prawna przekazania: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego
2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259).
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