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Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informac je poufne.
Treść raportu:

Zarząd TESGAS (Emitent, Wykonawca) informuje, iż w dniu 29 sierpnia 2017 roku, powziął informację o zawarciu
w trybie obiegowym ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (Zamawiający) umowy na
opracowanie uzupełniającej dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadań
„Budowa gazociągu w.c. DN 400 relacji Mory-Piotrków Tryb. odcinek od gm. Wolbórz do węzła gazowego Meszcze
w m. Piotrków Trybunalski” oraz „Budowa stacji gazowej – „Meszcze” w m. Piotrków Trybunalski”.
O wyborze oferty Emitent informował raportem bieżącym 17/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w ciągu 14 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie 15.861.958,92 zł
(słownie: piętnaście milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych
92/100) netto.
W związku z realizacją przedmiotu umowy Zamawiający jest uprawniony do żądania od wykonawcy zapłaty kar
umownych następujących wypadkach i wysokościach:
- z tytułu opóźnienia w wykonaniu dokumentacji projektowej w wysokości 200,00 zł za każdy dzień opóźnienia;
- z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca
w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto;
- z tytułu opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji albo rękojmi za wady, w
wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty określonej zgodnie z
Umową lub wyznaczonej przez Zamawiającego na usunięcie wad;
- z tytułu opóźnienia w dochowaniu terminu końcowego wykonania Umowy, w wysokości 0,01% wynagrodzenia
umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia;
- z tytułu opóźnienia w przygotowaniu terenu prac w zakresie niezbędnym do wykonania prac przełączeniowych w
wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia;
- z tytułu opóźnienia w dostarczeniu dokumentów dot. ubezpieczenia, w kwocie 500,00 zł, za każdy dzień
opóźnienia;
- z tytułu naruszenia postanowień o poufności w wysokości 20.000,00 za każde z naruszeń.
Jeżeli zastrzeżona kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, Zamawiający ma prawo dochodzić
odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
Łączna wysokość kar umownych przysługujących Zamawiającemu na podstawie umowy nie może przekroczyć
30% wynagrodzenia brutto umowy.
Emitent wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 1.951.020,95 zł (słownie: milion
dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia złotych 95/100).
Emitent udzieli gwarancji na okres 36 miesięcy oraz rękojmi na okres 60 miesięcy, liczony od podpisania
protokołu odbioru ostatniego kamienia milowego.
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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