
Raport bieŜący 58/2010 

Podpisanie umowy znaczącej 

 

Zarząd TESGAS S.A. (Emitent) informuje, Ŝe w dniu 22 grudnia 2010 roku powziął informację, iŜ 

w okresie od dnia 03 września 2010 roku do dnia 22 grudnia 2010 roku TESGAS S.A. (Emitent)) 

zawarł ze spółkami naleŜącymi do Grupy Kapitałowej PGNiG umowy na łączną wartość 

32.658.299,34 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście 

dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 34/100) netto .  

 

Umową o największej wartości jest umowa na „Prace związane z utrzymaniem we właściwym 

stanie technicznym – umoŜliwiającym bezpieczną i moŜliwie bezawaryjną dystrybucję gazu 

gazociągów wysokiego ciśnienia, zlokalizowanych na terenie Wielkopolskiej Spółki 

Gazownictwa Sp z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie oraz wykonanie czynności 

obsługowo-eksploatacyjnych tych gazociągów”, zawarta przez Emitenta w imieniu 

Konsorcjum (Wykonawca) w składzie: 

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

2) PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie – Członek Konsorcjum, 

3) GPT Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, Członek Konsorcjum, 

4) Specjalistyczne Usługi Gazownicze GAZ SERWIS Sp. z o.o. z siedzibą w Opatówku – 

Członek Konsorcjum, 

Umowę zawarto w dniu 22 grudnia 2010 roku z Wielkopolską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. z 

siedzibą w Poznaniu (Zamawiający).  

Umowa obowiązuje od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 marca 2014 roku.  

Za wykonanie całego przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie 

w wysokości 5.647.914,00 zł (słownie: pięć milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy 

dziewięćset czternaście złotych 00/100) netto. 

Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących kar 

umownych: 

� w przypadku opóźnienia w wykonaniu określonej czynności eksploatacyjnej 

wskazanej w harmonogramie – w wysokości 0,5% wynagrodzenia za dany 

miesiąc, w którym stwierdzono opóźnienie, ale nie mniej niŜ 500 zł (słownie: 

pięćset złotych) za kaŜdy dzień opóźnienia (licząc od pierwszego dnia tygodnia 

następującego po tygodniu, w którym czynność miała być wykonana zgodnie z 

harmonogramem),  

� w przypadku opóźnienia w przystąpieniu do usuwania awarii, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł (słownie: pięćset 

złotych) za kaŜdą rozpoczętą godzinę przekroczenia czasu reakcji na 

przystąpienie do usuwania awarii.  



Roszczenie o zapłatę kary umownej przez Wykonawcę nie wyłącza prawa Zamawiającego  

do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

Strony umowy postanawiają, Ŝe suma kar umownych naleŜnych Zamawiającemu nie moŜe  

w danym miesiącu przekroczyć 50% naleŜnego Wykonawcy za ten miesiąc wynagrodzenia.  

   

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowań przetargowych o udzielenie 

zamówienia publicznego na świadczenie usług eksploatacji stacji gazowych I stopnia i 

gazociągów wysokiego ciśnienia na terenie działania Zakładu Gazowniczego  Szczecin, 

Koszalin, Kaliszu i Poznań. Łączna wartość zawartych umów przez Emitenta w imieniu 

Wykonawcy w wyniku przeprowadzenia powyŜszych postępowań przetargowych wynosi 

28.918.406,16 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy 

czterysta sześć złotych 16/100) netto. Planowany wartościowy udział prac Emitenta i spółki 

zaleŜnej Segus Sp. z o.o. w zawartych umowach wynosi 47%. 

 

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

 


