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Treść raportu:

Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Wykonawca), informuje, iż w dniu 31 marca 2020 r. otrzymał 
informację o podpisaniu umowy, zawartą w trybie obiegowym, ze operatorem Gazociągów Przesyłowych 
GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach (Zamawiający) na "Budowę systemowej stacji redukcyjno – 
pomiarowej w Przyworach 1 i 2". 

O wyborze oferty Emitent informował raportem bieżącym 7/2020 z dnia 13 lutego 2020 r.

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie 14.615.800,00 zł 
(słownie: czternaście milionów sześćset piętnaście tysięcy osiemset złotych 00/100) netto tj. 17.977.434,00 zł 
(słownie: siedemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote 
00/100) brutto.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w ciągu 18 miesięcy od daty podpisania umowy.

W związku z realizacją przedmiotu umowy Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty kar 
umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

- z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy ponad termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy, w 
wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,
- z tytułu opóźnienia w usunięciu wad w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia,
- za opóźnienia w przeprowadzeniu przeglądu gwarancyjnego w okresie gwarancji jakości w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
- Zamawiającemu przysługują inne kary umowne związane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
czynności operacyjnych na kontrakcie w wysokościach powszechni stosowanych na rynku budowlanym. 

Zamawiający ma prawo potrącać naliczone kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co 
Wykonawca wyraża zgodę.
Zamawiający ma prawo zatrzymać odpowiednią część należnego Wykonawcy wynagrodzenia na poczet 
zabezpieczenia kar umownych należnych Zamawiającemu.

Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość 
zastrzeżonych w n umowie kar umownych, na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary umownej z płatności 
należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia inwestycji lub jakichkolwiek innych 
obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.
Łączna wysokość kar umownych przysługujących Zamawiającemu, nie może przekroczyć 20% wartości 
Wynagrodzenia brutto .

Emitent wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 1.797.743,40 (słownie: jeden miliony 
siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote 40/100).
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów na rynku, 
na którym działa Emitent.
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2020-03-31 Włodzimierz Kocik Prezes Zarządu

2020-03-31 Piotr Majewski Wiceprezes Zarządu
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