
Zarząd TESGAS S.A. informuje, ze w dniu 12 sierpnia 2010 roku powziął informację, iŜ w okresie 

od dnia 16 kwietnia 2010 r. zawarł ze spółkami naleŜącymi do Grupy Kapitałowej PGNiG 

umowy na łączną szacunkową wartość 6.515.322,42 zł. 

Umową o największej wartości jest umowa na „Rozbudowę systemu przeciwpoŜarowego 

zaopatrzenia wodnego na Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Dębno”, zawarta przez 

konsorcjum spółek w skład, którego wchodzą:  

- TESGAS S.A. – Pełnomocnik Konsorcjum, 

- Zabezpieczenia PrzeciwpoŜarowe FIRE STOP Sp. z o.o. – Członek Konsorcjum 

z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział w 

Zielonej Górze (Zamawiający), której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, prac 

geodezyjnych i programistycznych oraz czynności formalno – prawnych w zakresie: 

1) budowy stałej instalacji gaśniczej planowej naziemnych zbiorników ropy naftowej; 

2) rozbudowy instalacji zraszaczowej naziemnych zbiorników ropy naftowej; 

3) budowy instalacji zraszaczowej nad stanowiskiem załadunku LPG; 

4) rozbudowy obwodowej, wodnej instalacji p-poŜ. wokół parku magazynowego ropy 

naftowej, wody złoŜowej, kondensatu i LPG; 

5) przebudowy stanowiska agregatu pompowego p-poŜ. przy zbiorniku 

technologicznym; 

6) budowy instalacji sygnalizacji i sterowania systemu central gaśniczych; 

na terenie Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Dębno (KRNiGZ) w miejscowości 

Barnówko. 

 

Umowa zostaje zawarta na okres 180 dni od daty przekazania terenu robót. 

 

Za wykonanie całego przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie 

ryczałtowe w wysokości 2.299.600,00 zł netto. 

 

W związku z realizacją przedmiotu umowy Strony przewidziały następujące kary umowne: 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych za: 

- zwłokę w wykonaniu prac lub za zwłokę w usunięciu wad – w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia umownego brutto za kaŜdy dzień zwłoki, 

- odstąpienie od umowy z przyczyn, za jakie odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w 

wysokości do 10% wynagrodzenia umownego brutto. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 

10% wynagrodzenia umownego brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn za jakie 

Zamawiający ponosi odpowiedzialność. 



3. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania za nie wykonanie lub nienaleŜyte 

wykonanie umowy na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, przy czym wartości kar 

umownych nie zalicza się na poczet tego odszkodowania. 

 

Wykonawca, tytułem zabezpieczenia naleŜytego wykonania przedmiotu umowy wniesie 

gwarancję ubezpieczeniową w wysokości 3% wartości brutto umowy. 

 

Umowy zawarte przez spółkę TESGAS S.A. ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG łącznie 

spełniają kryterium umowy znaczącej, gdyŜ ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów 

własnych Emitenta. 

 

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez 

emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równowaŜne informacji 

wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 

 

 

 


