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Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informac je poufne.
Treść raportu:

Zarząd TESGAS (Emitent, Wykonawca) w dniu 3 kwietnia 2019 roku, powziął informację, iż w okresie od 21
września 2018 roku do dnia 3 kwietnia 2019 roku Emitent zawarł ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) umowy na łączną szacunkową wartość 5.719.400,00 zł
(słownie: pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych 00/100) netto.
Umową o największej wartości jest umowa datowana na dzień 21 lutego 2019 roku podpisana w trybie
obiegowym, zawarta pomiędzy Emitentem a Zamawiającym, której przedmiotem jest wykonanie robót
budowlanych dla zadania pn. "Modernizacja stacji wysokiego ciśnienia Śrem"
Emitent zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy najpóźniej do dnia 18.12.2020roku.
Za wykonanie przedmiotu umowy Emitentowi przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie 2.969.600 zł (słownie:
dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset złotych) netto.
Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy
Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących kar umownych:
- opóźnienie ponad termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
- opóźnienie w dokonaniu odbioru technicznego w terminie określonym w umowie w wysokości 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Uprawnienie Zamawiajacego do
obciążenia Wykonawcy ww. karą umowną powstaje w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu
zakończenia realizacji przedmiotu umowy lub odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn nie
leżących po stronie Zamawiającego,
- opóźnienie w usunięciu wad w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego w wysokości 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
- opóźnienie w przeprowadzeniu przeglądu gwarancyjnego w okresie gwarancji jakości w wysokości 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
- opóźnienie w wykonaniu czynności serwisowych w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia,
- naruszenie postanowień umowy w zakresie zachowania poufności w wysokości 20.000,00 zł za każdy przypadek
takiego naruszenia,
- naruszenie postanowień umowy w zakresie ochrony danych osobowych w wysokości 10.000,00 zł za każdy
przypadek takiego naruszenia,
- odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżacych po stronie Wykonawcy w wysokości 30%
wynagrodzenia umownego brutto,
- opóźnienie w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego, w terminie o którym mowa w umowie lub jego
zaktualizowanej wersji w wysokości 200,00 zł,
- opóźnienie w przekazaniu lub każdorazowy brak raportu miesięcznego w wysokości 300,00 zł,
- dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych stanowiących część przedmiotu umowy innego podmiotu niż
podwykonawca, na zawarcie umowy z którym Zamawiający wyraził zgodę lub co do którego Zamawiający zgłosił
sprzeciw w wysokości 5.000,00 zł za każdy stwierdziny przypadek,
- nieprzedłożenie projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem sa roboty budwolane, lub projektu jej
zmiany w wysokości 1.000,00 zł za każdy taki przypadek,
- nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
wysokości 1.000,00 zł za każdy taki przypadek,
- przedstawienie Zamawiającemu nieprawdziwych danych dotyczących podwykonawcy lub zakresu realizowanych
przez niego robót budowlanych lub treści zawartej z nim umowy w wysokości 5.000,00 zł,
- za naruszenie postanowień umowy w zakresie ubezpieczenia w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia,
- za naruszenie postanowień umowy w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości
500,00 zł za każdy dzień opóźnienia.
Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość
zastrzeżonych w umowie kar umownych, na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
Łączna wysokość kar umownych przysługujących Zamawiającemu nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia
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Łączna wysokość kar umownych przysługujących Zamawiającemu nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia
umownego brutto.
Emitent wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 365.260,80 zł (słownie: trzysta
sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych 80/100).

Emitent udzieli gwarancji oraz rękojmi na okres 36 miesięcy, liczony od daty 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 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16
kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego
dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
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