
Zarząd TESGAS S.A. informuje, iŜ w dniu 9 czerwca 2010 roku Emitent (Wykonawca) 

podpisał umowę ze spółką PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie (Zamawiający), która 

jest członkiem Konsorcjum firm: Control Process S.A., PBG S.A., GASOIL Engineering 

a.s., które zawarło umowę ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-

SYSTEM S.A. na budowę pod klucz tłoczni Jarosław II w miejscowości Jarosław dla 

zadania inwestycyjnego pt. „Modernizacja Tłoczni Jarosław II”. 

 

Przedmiotem umowy jest realizacja prac montaŜowych na terenie budowy 5 

kompletnych agregatów spręŜających wraz z orurowieniem dostarczonych przez 

PBG S.A. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie łączne 

wynagrodzenie w wysokości 1.200.000,00 z ł netto. Strony ustaliły termin realizacji 

przedmiotu umowy od dnia 9 czerwca 2010 roku do dnia 22 lipca 2011 roku. 

 

W związku z realizacją przedmiotu umowy Strony przewidziały następujące kary 

umowne. Zamawiającemu przysługuje kara umowna za: a) za opóźnienie w 

realizacji robót i usług zgodnie harmonogramem rzeczowym: (i) w okresie czterech 

pierwszych tygodni opóźnienia - 0,05% wartości wynagrodzenia brutto, za kaŜdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia, (ii) w przypadku opóźnienia przekraczającego miesiąc 

- 0,1% wartości wynagrodzenia brutto, za kaŜdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b) za 

opóźnienie w usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub wad 

ujawnionych w okresie gwarancji jakości uniemoŜliwiających pracę orzedmiotu 

umowy - w wysokości 0,01% wartości Wynagrodzenia brutto, za kaŜdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu uzgodnionego przez Wykonawcę i 

Zamawiającego na usunięcie wad; c) za odstąpienie/rozwiązanie przez 

Zamawiającego od umowy z przyczyn, za jakie odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca w wysokości 10% Wynagrodzenia brutto. 

Strony ustalają, Ŝe łączna wysokość kar umownych zastrzeŜonych powyŜej, 

ograniczona jest do 15% wynagrodzenia brutto, przy czym Zamawiający ma prawo 

Ŝądania odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeŜonych kar umownych. 

 

Podstawa prawna: § 3 ust 2, pkt 2 Załącznika Nr 3 do Uchwały nr 450/2009 Zarządu Giełdy 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25 września 2009 „Informacje BieŜące i 

Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.  

 

 


