
Raport 54/2010 

Podpisanie umowy znaczącej 

 
Zarząd TESGAS S.A. (Emitent) informuje, Ŝe w dniu 10 listopada 2010 roku powziął informację, 

iŜ w okresie od dnia 19 lipca 2010 roku do 10 listopada 2010 roku Emitent zawarł ze spółką 

Kan-gaz Sp. z o.o. (Wykonawca) z siedzibą w Luboniu umowy na łączną szacunkową wartość 

6.710.000,00 zł brutto. 

 

Umową o największej wartości jest umowa podpisana w dniu 10 listopada 2010 roku 

pomiędzy Emitentem a Wykonawcą na „Przebudowę sieci gazowej w zakresie inwestycji pod 

nazwą Budowa Autostrady A-1 Toruń – Stryków, Odcinek III: Brzezie – Kowal od km 186+348 do 

km 215+850”, o której Emitent informował raportem bieŜącym 48/2010 z dnia 01 października 

2010 r. (raport dostępny na stronie http://www.tesgas.pl).  

 

Okres obowiązywania umowy ustalono od dnia podpisania umowy do dnia 10 maja 2011 r.  

 

Za wykonanie całego przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wstępne 

szacunkowe wynagrodzenie w wysokości 2.060.00,00 zł (dwa miliony sześćdziesiąt tysięcy 

złotych 00/100) netto, co daje kwotę brutto w wysokości 2.513.200,00 zł. Ostateczna wielkość 

wynagrodzenia ustalona będzie po zakończeniu realizacji umowy, na podstawie obmiaru 

stanowiącego iloczyn rzeczywiście wykonanych robót oraz ich cen jednostkowych. 

 

W związku z realizacją przedmiotu umowy Emitent będzie uprawniony do obciąŜenia 

Wykonawcy następującymi karami: 

- w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca – 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto, 

- za kaŜdy dzień opóźnienia w realizacji robót w stosunku do terminów określonych 

szczegółowo w harmonogramie – 1 % wartości umowy brutto, 

- za kaŜdy dzień opóźnienia w zakończeniu robót będących przedmiotem umowy – 1% 

wartości umownego wynagrodzenia brutto, 

- za nieterminowe usunięcie wad i usterek, do których Wykonawca jest zobowiązany z tytułu 

udzielonej gwarancji – 0,5 % wartości wynagrodzenia umownego brutto za kaŜdy dzień 

opóźnienia w stosunku do terminu, w którym miało nastąpić usunięcie wady, 

- za spowodowanie nieuzasadnionej przerwy w realizacji prac lub uniemoŜliwienie bez 

uzasadnionej przyczyny realizacji robót przez Emitenta w wysokości 1% wynagrodzenia 

umownego brutto za kaŜdy dzień przerwy lub przestoju.  



W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Emitent – 

Wykonawca uprawniony jest do obciąŜenia Emitenta karami umownymi w wysokości 10% 

wartości wynagrodzenia umownego brutto, 

 

Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przekraczającego kary umowne do wysokości poniesionej szkody. 

 

Umowy zawarte przez spółkę TESGAS S.A. ze spółką Kan–Gaz Sp. z o.o. łączenie spełniają 

kryterium umowy znaczącej, gdyŜ ich wartość przekracza 10% wartości 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. 

 

 


