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Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Wykonawca), informuje, iż w dniu 25 lipca 2018 r. powziął 
informację o zawarciu w trybie obiegowym ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 
(Zamwiający) umowy na roboty budowlane w zakresie budowy stacji regulacyjno – pomiarowej wraz z układem 
śluzy odbiorczej.

O wyborze oferty Emitent informował raportem bieżącym 11/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. 

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przesługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie 6.900.000,00zł 
(słownie: sześć milinów dziewięćset tysięcy złotych 00/100) netto tj. 8.487.000,00 zł (słownie: osiem milionów 
czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy 00/100) brutto.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w ciągu 16 miesięcy od podpisania umowy.

W związku z realizacją przedmiotu umowy Zamawiający jest uprawniony do żądania od wykonawcy zapłaty kar 
umownych w następujących wypadkach i wysokościach:
 - odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w 
wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto,
 - opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji albo rękojmii za wady, w wysokości 0,02% 
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,
 - opóźnienie ukończenia danego kamienia milowego w wysokości 0,15% wynagrodzenia brutto, które umowa 
przyznaje Wykonawcy za ukończenie tego kamienia milowego, za każdy dzień opóźnienia,
 - opóźnienie w dochowaniu terminu końcowego wykonania umowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia 
umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia,
 - opóźnienie w przygotowaniu terenu prac w zakresie niezbędnym do wykonania prac przełączeniowych w 
wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia,
 - naruszenie postanowień o poufności, w wysokości 20.000,00 zł za każde naruszenie.
Jeżeli zastrzeżona kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, Zamawiający ma prawo dochodzić 
odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto.

Emitent wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 424.350,00 zł (słownie: czterysta 
dwadzieścia cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt 00/100).

Emitent udzieli gwarancji na okres 36 miesięcy, liczony od podpisania  protokołu odbioru końcowego bez 
zastrzeżeń.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów na rynku, 
na którym działa Emitent.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16
kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego
dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
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