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Zawarcie przez TESGAS S.A. szeregu umów ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd TESGAS (Emitent, Wykonawca) w dniu 18 lutego 2022 roku, powziął informację, iż w okresie od 4 grudnia 
2021 roku do dnia 18 lutego 2022 roku Emitent zawarł ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych 
GAZ-SYSTEM S.A z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) umowy na łączną szacunkową wartość 6.180.000,00 zł 
(słownie: sześć milionów sto osiemdziesiąt tysiące złotych 00/100) netto.

Umową o największej wartości jest umowa datowana na dzień 15 grudnia 2021 roku podpisana w trybie 
obiegowym, zawarta pomiędzy Emitentem a Zamawiającym, której przedmiotem jest wykonanie dokumentacji 
projektowej i robót budowlanych oraz innych czynności w zakresie budowy stacji gazowej o parametrach 
techniczno-pomiarowych Q= 6300 m3/h MOP 6,3 MPa, zlokalizowanej przy gazociągu systemowym DN500 relacji 
Odolanów – Załęcze w pobliżu miejscowości Słupia Kapitulna.
Emitent zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy najpóźniej do dnia 03.06.2024 roku.

Za wykonanie przedmiotu umowy Emitentowi przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie 3.100.000,00 zł 
(słownie: trzy miliony sto tysięcy złotych 00/100) netto.

Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy 
Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących istotnych kar umownych:
- za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ponad termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy w maksymalnej 
wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto,
- za zwłokę w usunięciu wad w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego w wysokości 0,1% wynagrodzenia 
umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 
- odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% 
wynagrodzenia umownego brutto,
Umowa przewiduje inne zdarzenia skutkujące naliczeniem przez Zamawiającego kar umownych, których 
wysokość nie odbiega od warunków powszechnie stosowanych na rynku, na którym działa Emitent.  
Łączna wysokość kar umownych przysługujących Zamawiającemu nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia 
brutto. 
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów na rynku, 
na którym działa Emitent.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 
kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego 
dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
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