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Treść raportu:

Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Wykonawca), informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał 
informację o podpisaniu w dniu 5 lipca 2022 r. w trybie obiegowym umowy, ze spółką  Polskie Górnictwo Naftowe 
i Gazownictwo S.A. Oddział Geologii i Eksploatacji w Warszawie (PGNiG, Zamawiający) na rozbudową KRNIGZ 
Lubiatów w celu zwiększenia możliwości produkcyjnych ze złoża Międzychód – budowa rurociągu DN300 relacji 
Węzeł Sątopy – Mieszalnia Gazu Grodzisk”
O wyborze oferty Emitent informował raportem bieżącym 7/2022 z dnia 17 maja 2022 r.

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie 43.983.739,84 zł 
(słownie: czterdzieści trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści dziewięć złotych 
84/100) netto tj. 54.100.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony sto tysięcy złotych 00/100) brutto.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w ciągu 24 miesięcy od dnia 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 zwłoki za przekroczenie terminu budowy rurociągu DN300 określonego w Harmonogramie 
Rzeczowo-Finansowym, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy za wykonanie 
danego etapu na podstawie Harmonogramu rzeczowo - Finansowego za każdy dzień zwłoki,
- z tytułu zwłoki w dotrzymaniu przez Wykonawcę terminu wykonania przedmiotu Umowy – w wysokości 0,05% 
wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
- z tytułu zwłoki w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości, w wysokości 0,03% wynagrodzenia 
brutto, za każdy dzień opóźnienia, licząc od terminu przeznaczonego na usunięcie wad,
- w razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 
20% wynagrodzenia netto, 
Zamawiającemu przysługują inne kary umowne związane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
czynności operacyjnych na kontrakcie w wysokościach powszechnie stosowanych na rynku budowlanym. 
Zamawiający może naliczać kary za zwłokę w wykonaniu etapów albo za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy. 
Kary za zwłokę w wykonaniu etapów nie podlegają sumowaniu z karami za zwłokę w wykonaniu przedmiotu 
Umowy.
Wysokość kar umownych przysługujących Zamawiającego na podstawie Umowy nie może przekroczyć 50% 
wartości wynagrodzenia netto.
Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wartość naliczonych kar 
umownych na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu Cywilnego. 
Emitent wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2.705.000,00 (słownie: dwa miliony 
siedemset pięć tysięcyzłotych 00/100).
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów na rynku, 
na którym działa Emitent.
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Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2022-07-07 Włodzimierz Kocik Prezes Zarządu

2022-07-07 Marcin Szrejter Wiceprezes Zarządu
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