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Treść raportu:

Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Wykonawca), informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał
informację o podpisaniu w trybie obiegowym umów datowanych na dzień 18 sierpnia 2020 r., ze spółką Stalprofil
S.A. (Zamawiający) na:
- „Wykonanie próby specjalnej wytrzymałości i próby szczelności części liniowej rurociągu DN1000 o łącznej
długości ok. 78 km oraz badania geometrii rurociągu DN1000 tłokiem geometrycznycm wraz z mappingiem”
(Umowa I) na inwestycji: budowa gazociągu pogórska Wola – Tworzeń DN1000, MOP 8,4 MPa wraz z obiektami
towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi , odcinek 1 Pogórska Wola – Pałecznica oraz
- "Wykonanie próby specjalnej wytrzymałości i próby szczelności części linowej rurociągu DN1000 o łącznej
długości ok. 56 km oraz badanie geometrii rurociągu DN1000 tłokiem geometrycznym wraz z mappingiem” na
inwestycji: budowa gazociągu Pogórska Wola – Tworzeń DN1000, MOP 8,4 MPa wraz z obiektami towarzyszącymi
i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi” odcinek 2 Pałecznica – Braciejówka (Umowa II).
Za wykonanie przedmiotu Umowy I Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie 5.050.000,00
(słownie: pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) netto tj. 6.211.500,00 zł (słownie: sześć milionów
dwieście jedenaście tysięcy pięćset złotych 00/100) brutto.
Za wykonanie przedmiotu Umowy II Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie 3.888.000,00 zł
(słownie: trzy miliony osiemset osiemdziesiąt osiem złotych 00/100) netto tj. 4.782.240,00 zł (słownie: cztery
miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści złotych 00/100) brutto.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy I oraz Umowy II w nie później do dnia 30.05.2021r.
W związku z realizacją przedmiotu Umowy I oraz Umowy II Zamawiający jest uprawniony do żądania od
Wykonawcy zapłaty istotnych kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:
- z tytułu opóźnienia w zakończeniu wykonywania usługi w kwocie 30.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia
przypadku opóźnienia w przekazaniu ostatniego odcinka gazociągu, w stosunku do harmonogramu,
- z tytułu odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron z przyczyn leżących po drugiej stronie, Strona odstępująca
ma prawo obciążyć druga Stronę karą umowną w wysokości 15% wynagrodzenia brutto,
Strony zgodnie postanawiły, że łączna wysokość kar umownych za opóźnienie nie może przekroczyć 20%
wynagrodzenia brutto.
Emitent wniesie zabezpieczenie należytego wykonania dla:
- Umowy I w wysokości 621.150,00 (słownie: sześćset dwadzieścia jeden tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100)
- Umowy II w wysokości 478.024,00 (słownie: czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia cztery złotych
00/100).
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów na rynku,
na którym działa Emitent.
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