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Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Wykonawca), informuje, iż w dniu 2 stycznia 2019 r. otrzymał 
podpisaną w trybie obiegowym umowę datowaną na dzień 7 grudnia 2018 r., ze spółką MTM "NOWUM" 
(Podwykonawca) na realizację prac wykonawczych w ramach umowy na "Wykonanie robót budowlanych 
polegających na realizacji zadania: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 o długości około 17,79 km 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa gazociągu relacji 
Sandomierz - Ostrowiec Świętokrzyski", o której podpisaniu Emitent informował raportem 25/2018 z dnia 25 
października 2018 r.

Za wykonanie przedmiotu umowy Podwykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie 12.550.000,00 zł 
(słownie: dwanaście milionów piećset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) netto.

Podwykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy do 22 maja 2020 r.

Podwykonawca jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w razie rozwiązania lub 
odstąpienia od umowy przez Podwykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15% 
wynagrodzenia umownego netto. Jeżeli wysokość naliczonej kary umownej nie pokryje szkody, Podwykonawcy 
przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość nalicznych kar umownych na 
zasadch ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.
Wykonawca jest uprawioniony do naliczenia kar umownych na warunkach powszechnie stosowanych na rynku.

Podwykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 1.255.000,00 zł (słownie: 
milion dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) w formie weksla in blanco.

Podwykonwca udzieli gwarancji na okres 72 miesięcy, liczony od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu 
odbioru końcowego.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów na rynku, 
na którym działa Emitent.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 
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PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2019-01-02 Włodzimierz Kocik Prezes Zarządu

2019-01-02 Piotr Majewski Wiceprezes Zarządu
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