Załącznik nr VII do Umowy nr KS/ZP/37/2012
[logo Województwa Śląskiego]

DO:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
(zwana dalej „Wykonawcą”)
NINIEJSZA DEKLARACJA WSPARCIA (zwana dalej „Deklaracją Wsparcia”) zostaje udzielona dnia
___________ roku w Katowicach przez:
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE, reprezentowane przez zarząd w osobach:
______________ – Marszałka Województwa Śląskiego,
______________ - Wicemarszałka Województwa Śląskiego
(zwane dalej „Województwem”)
ZWAŻYWSZY, ŻE:
(A)

spółka pod firmą Koleje Śląskie Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) jest spółką
spełniającą funkcje użyteczności publicznej świadczącą usługi zbiorowego przewozu
osobowego na obszarze Województwa Śląskiego;

(B)

Spółka, w celu poprawy jakości usług, modernizacji oraz rozbudowy infrastruktury dotyczącej
przewozów osobowych realizuje program inwestycyjny związany z nabyciem nowych zespołów
trakcyjnych („Projekt”);

(C)

W celu sfinansowania kosztów Projektu Spółka zorganizowała przetarg na leasing finansowy
spalinowych zespołów trakcyjnych w ilości _______ sztuk – część _______(„Leasing”);

(D)

Oferta Wykonawca, została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym
prowadzonym przez Spółkę;

(E)

W ramach realizacji Projektu Wykonawca udzieli Leasingu na rzecz Zamawiającego i w ten
sposób finansować będzie Projekt;

(F)

Województwo popiera Projekt i udziela wsparcia Spółce w sposób określony w niniejszej
Deklaracji Wsparcia.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM:
1.
W niniejszej Deklaracji Wsparcia terminy pisane wielką literą będą miały następujące
znaczenie:
"Bezpośrednia Kontrola" oznacza zachowanie przez Województwo kontroli nad Spółką poprzez
posiadanie udziałów w Spółce stanowiących, 100% kapitału zakładowego Spółki
i uprawniających, do 100% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i dających
Województwu prawo do powoływania i odwoływania większości składu zarządu lub rady
nadzorczej Spółki;
"Warunki Przetargu" oznacza warunki przetargu na leasing finansowy spalinowych zespołów
trakcyjnych.

2.

3.

Województwo niniejszym oświadcza i zapewnia, że:
2.1.1

zapoznało się z Warunkami Przetargu oraz, że znana mu jest wielkość przyszłych
szacowanych zobowiązań finansowych Spółki z tytułu Leasingu;

2.1.2

udzielenie niniejszej Deklaracji Wsparcia oraz wykonanie jej postanowień leży
w ramach uprawnień Województwa;

2.1.3

niniejsza Deklaracja
Województwa;

2.1.4

udzielenie niniejszej Deklaracji Wsparcia oraz wykonanie jej postanowień nie będzie
stanowiło naruszenia żadnych przepisów prawa mających zastosowanie do
Województwa;

Wsparcia

nie

pozostaje

w

sprzeczności

ze

statutem

Województwo niniejszym do dnia wykonania wszystkich zobowiązań wynikających z Leasingu,
z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa:
3.1.1

zobowiązuje się do utrzymywania komunalnego charakteru działalności Spółki, jako
spółki pełniącej funkcje użyteczności publicznej w zakresie zbiorowego przewozu
osób;

3.1.2

zobowiązuje się do nie dokonywania zbycia, obciążenia lub innego rozporządzenia
udziałami Spółki prowadzącego do utraty Bezpośredniej Kontroli nad Spółką, do
czasu całkowitego wykonania zobowiązań z Leasingu;

3.1.3

zobowiązuje się, jako udziałowiec Spółki, że nie będzie podejmować jakichkolwiek
działań, w tym głosować za podjęciem stosownych uchwał, zmierzających
do dokonania wypłat dywidendy, zaliczki na poczet dywidendy oraz innych wypłat
jakie mogą być dokonywane przez Spółkę na rzecz jej udziałowców na jakiejkolwiek
podstawie prawnej, chyba że zgodnie z rzetelnymi analizami sporządzonymi
na zlecenie Województwa przez Spółkę takie wypłaty nie stwarzają zagrożenia
wystąpienia utraty lub pogorszenia się płynności finansowej Spółki mającego wpływ
na: (i) możliwość wywiązywania się przez Spółkę z jej zobowiązań, w tym zobowiązań
z Leasingu lub (ii) realizację Projektu;

3.1.4

zobowiązuje się do niepodejmowania jakichkolwiek działań mogących wpłynąć
negatywnie na pozycję Spółki, jako podmiotu prowadzącego działalność w zakresie
zbiorowego przewozu osób poprzez (i) ograniczenie przedmiotu działalności
gospodarczej Spółki jako spółki świadczącej usługi w zakresie zbiorowego przewozu
osób oraz (ii) ograniczenie obszaru, na którym Spółka świadczy powyższe usługi;

3.1.5

zobowiązuje się do niepodejmowania jakichkolwiek działań mogących wpłynąć
negatywnie na: (i) właściwą i terminową realizację Projektu oraz (ii) zdolność Spółki do
wykonania swoich zobowiązań, w tym zobowiązań z Leasingu;

3.1.6

deklaruje dołożenie wszelkich starań, w granicach i w sposób przewidziany
przepisami prawa w ramach uprawnień Województwa, do udzielenia odpowiedniego
wsparcia finansowego Spółce w przypadku zagrożenia utraty lub pogorszenia się
płynności finansowej Spółki mającego wpływ na: (i) możliwość wywiązywania się
przez Spółkę z jej zobowiązań, w tym zobowiązań z Leasingu lub (ii) realizację
Projektu;

3.1.7

zobowiązuje się do utrzymania ważności „Umowy w sprawie organizowania,
dotowania i wykonywania usług publicznych w zakresie regionalnych kolejowych

przewozów pasażerskich w Województwie Śląskim w terminie od 1 stycznia 2012 r.
do 31 grudnia 2012 r.”;
3.1.8

dołoży wszelkich starań w celu przedłużenia okresu obowiązywania „Umowy w
sprawie organizowania, dotowania i wykonywania usług publicznych w zakresie
regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w Województwie Śląskim w
terminie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.”, lub zawierania kolejnych takich
umów przez cały okres Leasingu, na warunkach pozwalających zapewnić Spółce
rentowność i zdolność do regulowania swoich zobowiązań, w tym zobowiązań z
Leasingu;

3.1.9

dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia, aby Spółka uzyskała wszelkie zgody,
zezwolenia, koncesje i inne decyzje administracyjne, które mogą być konieczne
lub pomocne dla Spółki w związku z prowadzeniem jej statutowej działalności
lub właściwą i terminową realizacją Projektu, a których wydawanie leży w kompetencji
Województwa; oraz

3.1.10

nie dokona żadnych zmian w umowie Spółki, które mogłyby mieć istotny niekorzystny
wpływ na zdolność Spółki w zakresie wykonania jej zobowiązań z Leasingu.

W imieniu i na rzecz WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO:

Podpis:

___________________

Podpis:

___________________

