TESGAS S.A.

RB 19 2013
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

19

/

2013

2013-11-26

Data sporządzenia:
Skróc ona nazwa emitenta
TESGAS S.A.
Temat

Podpisanie umowy znaczącej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informac je bieżąc e i okresowe

Treść raportu:

Zarząd TESGAS (Emitent, Wykonawca) informuje, iż w dniu 26 listopada 2013 roku powziął informacje o
podpisaniu w trybie obiegowym umowy z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
(Zamawiający) na realizację zamówienia pn.: „Przebudowa gazociągu DN300 Jadachy – Sandomierz – 19 km –
roboty”.
O wyborze oferty Emitent informował raportem bieżącym nr 17/2013 z dnia 11 października 2013 roku
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy do dnia 28 listopada 2014 roku.
Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie maksymalne wynagrodzenie w kwocie
13.550.000,00 zł (słownie: trzynaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) netto, co stanowi kwotę
16.666.500,00 zł (słownie: szesnaście milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych 00/100)
brutto.
W związku z realizacją przedmiotu umowy Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy
następującymi karami:
- Za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy
dzień opóźnienia,
- Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji lub rękojmi za wady – w
wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczonego od upływu dnia
wyznaczonego na usunięcie wad lub pokrycie kosztów usunięcia tych wad,
- Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego brutto.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn
zawinionych przez Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.
Łączna wysokość kar umownych wynikająca z umowy, nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia umownego
brutto.
Zamawiającemu i Wykonawcy przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych
prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość naliczonych kar umownych.
Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej z uwagi na fakt, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych
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