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Podpisanie umowy znaczącej 

 

Zarząd TESGAS S.A. (Emitent) informuje, iŜ w dniu 18 listopada 2010 roku, powziął informacje o 

podpisaniu umowę pomiędzy Konsorcjum (Podwykonawca) w składzie: 

1) TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie – Lider Konsorcjum, 

2) Przedsiębiorstwo InŜynierskie Ćwiertnia Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu – Członek Konsorcjum 

 

a spółką ALPINIE Bau Sp. z o.o. Oddział Polska z siedzibą w Mysłowicach (Wykonawca), której 

przedmiotem jest wykonanie przez Podwykonawcę robót i usług polegających na: wykonaniu robót 

elektroenergetycznych (NN, SN, WN, zasilenie obiektów, oświetlenie) oraz teletechnicznych. Roboty i 

usługi realizowane są na budowie p.n.: „Budowa Drogi Ekspresowej S-5 Kaczkowo – Korzeńsko, 

Obwodnica Bojanowa i Rawicza”. 

 

Termin wykonania prac wynikać będzie z harmonogramu ustalonego pomiędzy Wykonawcą i 

Podywkonawcą , w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. O ustalonych w harmonogramie 

terminach Emitent poinformuje osobnym raportem. 

 

Za wykonanie całego przedmiotu umowy Podwykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w 

wysokości 8.909.731,52 zł (słownie: osiem milionów dziewięćset dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści 

jeden złotych 52/100) netto, co stanowi kwotę brutto w wysokości 10.780.775,14 (słownie: dziesięć 

milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych 14/100). 

Ostateczna wielkość wynagrodzenia ustalona będzie na podstawie iloczynu rzeczywistej ilości 

wykonanych robót i usług potwierdzonych jako naleŜne do płatności dla Wykonawcy przez inwestora, 

którym jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. 

 

 

W związku z realizacją przedmiotu umowy w stosunku do Podwykonawcy przewidziane zostały 

następujące kary umowne: 

- w przypadku opóźnień w ukończeniu któregokolwiek z etapów lub całości prac w stosunku do 

harmonogramu Podwykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wykonawcy kar umownych 

wynoszących 0,5% wartości umowy brutto za kaŜdy dzień zwłoki; 

 
- w przypadku wystąpienia opóźnień w usuwaniu wad lub usterek w okresie gwarancji w stosunku do 

terminu wyznaczonego na ich usunięcie, Podwykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz 

Wykonawcy kar umownych w wysokości 0,5% wartości za kaŜdy dzień zwłoki.  

W przydatku jednostronnego odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, z przyczyn za które 

odpowiedzialność ponosi druga strona, stroną przysługuje odszkodowanie umowne w wysokości 10% 

wartości umowy netto.  

Wykonawcy przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy, na co Podwykonawca wyraŜa zgodę. 

 



JeŜeli Wykonawca w związku z opóźnieniami w realizacji lub nieprawidłowej realizacji przez 

Podwykonawcę przedmiotu umowy, zostanie zobowiązany do płacenia Zamawiającemu 

odszkodowań umownych przewidzianych Kontraktem, to Wykonawca będzie miał prawo do 

potrącania kwoty takich odszkodowań z wynagrodzenia Podwykonawcy. 

 

NiezaleŜnie od naliczenia kar umownych, które przewiduje umowa, Wykonawcy przysługuje prawo do 

dochodzenia od Podwykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 

Umowa na wykonanie prac budowlanych ze Spółką Alpinie Bau Sp. z o.o. Oddział w Polsce spełnia 

kryterium umowy znaczącej, gdyŜ jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. 

 

 

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 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.  

 

 


