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Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd TESGAS (Emitent, Wykonawca) w dniu 11 sierpnia 2017 roku, powziął informację, iż w okresie od 22 
sierpnia 2016 roku do dnia 11 sierpnia 2017 roku Emitent zawarł ze spółką DUON DYSTRYBUCJA S.A z siedzibą 
w Wysogotowie (Zamawiający) umowy na łączną szacunkową wartość 7.409.850,00 zł (słownie: siedem milionów 
czterysta dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100) netto.

Umową o największej wartości jest umowa datowana na dzień 11 sierpnia 2017 roku podpisana w trybie 
obiegowym, zawarta pomiędzy Emitentem a Zamawiającym, której przedmiotem jest budowa gazociągu 
średniego ciśnienia o długości 13504,0 m zlokalizowanego na terenie Gminy Krzyżanów oraz Gminy Kutno. 

Emitent zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie 42 tygodni od dnia zawarcia Umowy. 

Za wykonanie przedmiotu umowy Emitentowi przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie 3.307.000 zł (słownie: 
trzy miliony trzysta siedem tysięcy złotych) netto.

Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy 
Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących kar umownych:
- opóźnienie w stosunku do terminu wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1% wynagrodzenia 
umownego netto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
- opóźnienie w stosunku do terminu wykonania etapu robót wynikającego z aktualnego harmonogramu 
rzeczowo-finansowego w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego netto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
- opóźnienie w stosunku do terminu przedstawienia harmonogramu rzeczowo-finansowego albo 
zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto za 
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
- opóźnienie Wykonawcy w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady 
fizyczne lub gwarancji jakości w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia,
- odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15% 
wynagrodzenia umownego netto,
- naruszenie obowiązku zachowania ciągłości ubezpieczenia wymaganego zgodnie z Umową w wysokości 1% 
wynagrodzenia umownego netto za każdy rozpoczęty dzień przerwy w ciągłości ubezpieczenia,
- opóźnienie w realizacji obowiązku przedłożenia Zamawiającemu do wglądu dokumentów potwierdzających 
zawarcie umowy ubezpieczenia i opłacenia składki ubezpieczeniowej zgodnie z Umową w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia umownego netto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
- naruszenie zobowiązania do usuwania odpadów z terenu budowy w wysokości 5.000,00 PLN za każde 
naruszenie,
- za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 
10.000,00 PLN za każdy przypadek dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej płatności tytułem 
wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Emitent udzieli gwarancji oraz rękojmi na okres 5 lat, liczony od dnia odbioru końcowego.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów na rynku, 
na którym działa Emitent.

Wskazanie łącznej wartości kontraktów zawieranych ze spółką DUON DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą w 
Wysogotowie w określonym przedziale czasu pozwala na określenie szacunkowego zakresu udziału tego 
podmiotu w zamówieniach otrzymywanych przez spółkę TESGAS. 

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.

Komisja Nadzoru Finansowego

1



RB 20 2017TESGAS S.A.

TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TESGAS S.A. budownictwo

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikac ji GPW w W-wie)

62-070 Dopiewo

(kod pocztowy) (miejscowość)

Dąbrowa, ul. Batorowska 9

(ulica) (numer)

(61) 89 01 600 (61) 89 01 602

(telefon) (fax)

tesgas@tesgas.pl www.tesgas.pl

(e-mai l) (www)

777-25-27-260 639801998

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2017-08-11 Włodzimierz Kocik Prezes Zarządu

2017-08-11 Piotr Majewski Wiceprezes Zarządu
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