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Podpisanie umowy na budowę elementów infrastruktury kopalni rudy niklu w Indonezji 

 

W nawiązaniu do raportu ESPI z dnia 30 września 2016 roku, nr 8/2016, Zarząd Spółki Prime Minerals 

S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim informuje, iż w dniu 24 października 2016 roku otrzymał 

informację od spółki zależnej PT. Bintang Sinar Perkasa (zwaną dalej PT. BSP) z siedzibą w Dżakarcie 

(Indonezja), iż spółka ta zakończyła proces negocjacji w zakresie wykonania robót konstrukcyjnych 

obejmujących wybudowanie elementów infrastruktury (przystań dla barek, powierzchnie 

składowania rudy, ciągi komunikacyjne) kopalni rudy niklu na obszarze objętym posiadaną przez tę 

spółkę koncesją wydobywczą, zlokalizowanym na indonezyjskiej wyspie Sulawesi. W efekcie 

zakończonych negocjacji, w dniu 21 października 2016 roku, zarząd PT. BSP zawarł umowę na 

wykonanie robót konstrukcyjnych (dalej jako Kontrakt) z firmą PT. Rajawali Nuansa Citra Mas 

International z siedzibą w Kendari (Indonezja), (zwaną dalej Wykonawcą). 

Prace budowlane, objęte Kontraktem, zostały podzielone na 2 etapy. 

Etap 1 obejmuje wykonanie: 

- przystani dla barek; 

- 2 obszarów magazynowania urobku, zlokalizowanych w sąsiedztwie przystani; 

- drogi o długości ok. 5,6 km, prowadzącej od przystani oraz powierzchni magazynowania urobku. 

Etap 2 obejmuje wykonanie: 

- drogi od miejsca zakończenia drogi wykonanej w ramach Etapu 1, do miejsca wydobycia rudy niklu 

(długość ok. 1,9 km); 

- wycinkę drzew i oczyszczenie terenu pod roboty konstrukcyjne związane z wykonaniem odkrywki.  

Całkowita wartość Kontraktu wynosi 11.106.957.780,00 indonezyjskich rupii (równowartość kwoty 

odpowiadającej około 3.400.000,00 złotych), z podziałem na: 

Etap 1 – o wartości 9.299.957.780,00 indonezyjskich rupii (równowartość kwoty odpowiadającej 

około 2.850.000,00 złotych); 

Etap 2 – o wartości 1.807.000.000,00 indonezyjskich rupii (równowartość kwoty odpowiadającej 

około 550.000,00 złotych). 

1. Kontrakt określa warunki płatności na następujących zasadach: Przedpłata w wysokości 

1.000.000.000,00 indonezyjskich rupii (równowartość kwoty odpowiadającej około 

305.000,00 złotych), zostanie zapłacona w ciągu 5 dni od dnia podpisania Kontraktu, 

2. Kwota w wysokości 9.100.000.000,00 indonezyjskich rupii (równowartość kwoty 

odpowiadającej około 2.780.000,00  złotych) zostanie zapłacona w transzach, uzależnionych 

od wykonania przez Wykonawcę i odebrania przez PT. BSP określonych w Kontrakcie prac, 



3. Kwota w wysokości 1.000.000.000,00 indonezyjskich rupii, zostanie zapłacona w ciągu 1 

miesiąca od dnia zakończenia okresu gwarancyjnego przewidzianego dla ostatnich prac 

wykonanych przez Wykonawcę w ramach Kontraktu. 

Umowa przewiduje ponadto zapłatę premii za przedterminowe wywiązanie się z Kontraktu przez 

Wykonawcę, a także zapisy o  karze umownej za zwłokę w wykonywaniu robót. Maksymalna 

wysokość premii oraz kary umownej określona została na łączną kwotę 1.000.000.000,00 

indonezyjskich rupii. 

Termin realizacji prac wchodzących w zakres Etapu 1, określono na 5 miesięcy od dnia podpisania 

Kontraktu. Wykonanie prac w zakresie Etapu 2 określono na okres 3 miesięcy od momentu 

zakończenia Etapu 1.  

Umowa przewiduje 6-miesięczny okres gwarancji na wykonane prace, objęte Kontraktem. 

Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpi w szacowanym terminie 3 tygodni od dnia podpisania 

Kontraktu, który uwzględnia czas potrzebny na mobilizację oraz transport sprzętu i pracowników 

Wykonawcy na miejsce wykonywania robót. 
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