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Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej 

PGNiG 

 

Zarząd TESGAS (Emitent) w dniu 30 sierpnia 2012 roku, powziął informację, iż w okresie od 23 

lutego 2012 roku do dnia 30 sierpnia 2012 roku Emitent  zawarł ze spółkami należącymi do 

Grupy Kapitałowej PGNiG umowy na łączną szacunkową wartość 11.708.581,56. zł (słownie: 

jedenaście milionów siedemset osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych 56/100) 

brutto. 

 

Umową o największej wartości jest umowa zawarta w dniu 30 sierpnia 2012 roku, pomiędzy 

Konsorcjum (Wykonawca) w składzie TESGAS S.A. - Lider konsorcjum oraz spółką ATREM S.A. - 

Członek konsorcjum a Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. z siedzibą w 

Warszawie, Oddział w Zielonej Górze (Zamawiający) na wykonanie na obiektach Kopalni 

Gazu Ziemnego (KGZ) Kościan – Brońsko robót budowlanych, prac programistycznych i 

geodezyjnych oraz czynności formalno  - prawnych w zakresie: 

- budowy instalacji zatłaczania inhibitorów i monitoringu korozji na strefach przyodwiertowych 

Brońsko–1, Brońsko–2, Brońsko-3, Brońsko-4, Brońsko-6, Brońsko-7, Brońsko-8, Brońsko-9, Brońsko-

11; 

- modernizacji systemu monitoringu korozji na strefach przyodwierotwych Brońsko-5, Brońsko-

10, Kościan -11, Kościan-12, Koscian-15, Kościan-20 i Białcz-1 w zakresie uruchomienia 

transmisji online; 

zlokalizowanych na terenie gmin Śmigiel, Wielichowo oraz Kościan w województwie 

wielkopolskim. 

 

Termin wykonania prac Strony ustaliły do dnia 25 lutego 2013 roku.  

 

Za wykonanie całego przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie 

w wysokości 3.047.770,00 zł (słownie: trzy miliony czterdzieści siedem tysięcy siedemset 

siedemdziesiąt złotych 00/100) netto, co daje kwotę w wysokości 3.748.757,10 zł (słownie: trzy 

miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem złotych 10/100) 

brutto. 

 

W związku z realizacją przedmiotu umowy Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia 

Wykonawcy następującymi karami: 

- za zwłokę w wykonaniu prac lub za zwłokę w usunięciu wad – w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,  



- za odstąpienie od umowy z przyczyn, za jakie odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w 

wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 

Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn, za jakie 

Zamawiający ponosi odpowiedzialność. 

Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania za nie wykonanie lub nienależyte 

wykonanie umowy na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

 

Umowy zawarte przez spółki Grupy Kapitałowej TESGAS ze spółkami Grupy Kapitałowej 

PGNiG łączenie spełniają kryterium umowy znaczącej, gdyż ich wartość przekracza 10% 

wartości kapitałów własnych Emitenta.  

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 

emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji 

wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim 

 


