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Podpisanie umowy szczegółowej do zlecenia 

 

W nawiązaniu do raportu 48/2010 (raport dostępny jest na stronie internetowej 

http://www.tesgas.pl) informującym o zawarciu w dniu 30 września 2010 roku zlecenia ze 

spółką APRIVIA S.A. (Wykonawca)będącą członkiem konsorcjum w składzie: 

- PBG S.A., 

- APRIVIA S.A., 

- HYDROBUDOWA POLSKA S.A., 

- SRB Civil Engineering Ltd., 

- John Sisk & Son Ltd. 

na realizację prac polegających na przebudowie sieci gazowych podczas inwestycji: p.n. 

„Budowa Autostrady A-1 Toruń – Stryków, Odcinek III: Brzezie – Kowal od km 186+348 do km 

215+850”,  Zarząd TESGAS S.A. (Emitent, Podwykonawca) w dniu 10 maja 2011 roku, powziął 

informację o podpisaniu umowy podwykonawczej, która uszczegóławia warunki powyŜszego 

zlecenia.  

Strony w umowie potwierdziły termin wykonania zlecenia w okresie od 30 września 2010 roku 

do 20 maja 2011 roku. 

Za wykonanie całego przedmiotu umowy Emitentowi przysługiwać będzie wstępne 

szacunkowe wynagrodzenie w wysokości 7.255.142,65 zł (słownie: siedem milionów dwieście 

pięćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści dwa złote 65/100) netto co stanowi kwotę brutto w 

wysokości 8.923.825,46 zł (słownie: osiem milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące 

osiemset dwadzieścia pięć złotych 46/100). Ostateczna wartość wynagrodzenia ustalona 

będzie na podstawie obmiaru stanowiącego iloczyn rzeczywiście wykonanych i odebranych 

elementów robót oraz ich cen jednostkowych. 

 

Podwykonawca wniesie tytułem zabezpieczania naleŜytego wykonania wszelkich 

zobowiązań wynikających z umowy nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze 

Ŝądanie gwarancję bankową lub ubezpieczeniową  w wysokości 10% wartości brutto 

wynagrodzenia naleŜnego Podwykonawcy. 

 

W związku z realizacją przedmiotu umowy w stosunku do Podwykonawcy przewidziane 

zostały następujące kary umowne: 

- w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Podwykonawca – 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto, 

- za kaŜdy dzień zwłoki w realizacji robót w stosunku do terminów określonych szczegółowo w 

harmonogramie - 0,1% wartości wynagrodzenia brutto, 



- za kaŜdy dzień zwłoki w zakończeniu robót będących przedmiotem umowy – 0,1% wartości 

umownego wynagrodzenia brutto, 

- za nieterminowe usunięcie wad i usterek, do usunięcia których Podwykonawca jest 

zobowiązany z tytułu udzielonej gwarancji – 0,1% wartości wynagrodzenia umownego brutto 

za kaŜdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, w którym miało nastąpić usunięcie wady, 

- za spowodowanie nieuzasadnionej przerwy w realizacji robót lub uniemoŜliwienie bez 

uzasadnionej przyczyny realizacji robót innych podwykonawców lub Wykonawcy w 

wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kaŜdy dzień przerwy lub postoju.  

Wykonawca zapłaci Podwykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia  od niniejszej 

umowy z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy – 10% wartości wynagrodzenia 

umownego brutto. 

 

Podpisane zlecenie spełniało kryterium umowy znaczącej , gdyŜ jego wartość przekraczała 

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. 


