Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium
Nr COR…………….., dnia ………………. r., zwana dalej Gwarancją
GWARANT:
WIENER Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group, z siedzibą w Warszawie przy
ul. Wołoskiej 22A, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr
0000033882, z kapitałem zakładowym w wysokości 110.382.876,00 zł, opłaconym w całości, NIP 524-030-2393
BENEFICJENT:
…………………………………………………
ZLECENIODAWCA:
…………………………………………………
PRZETARG:
…………………………………………………
Celem Gwarancji jest, zgodne z warunkami Przetargu, zabezpieczenie zapłaty wadium
§1
1. Gwarancja obowiązuje w okresie od dnia … do dnia ...... włącznie, zwanym dalej okresem obowiązywania.
2. Suma gwarancyjna Gwarancji wynosi …….. PLN (słownie: …………. złotych) i stanowi górną granicę
odpowiedzialności Gwaranta.
§2
Gwarant zobowiązuje się, nieodwoływalnie i bezwarunkowo, do zapłaty na rzecz Beneficjenta, na jego pierwsze
pisemne żądanie, pełnej kwoty wadium, do zatrzymania której uprawniony jest Beneficjent, gdy Zleceniodawca,
którego oferta została wybrana w Przetargu odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie
albo zaistniały inne okoliczności, wskazane w warunkach Przetargu, uprawniające Beneficjenta do zatrzymania
wadium.
§3
Gwarant zobowiązuje się do zapłaty w terminie 21 dni od dnia doręczenia pod aktualny adres siedziby
Gwaranta, żądania zapłaty określonego w ust. 2.
2. Za żądanie zapłaty uważa się wyłącznie, sporządzone w formie pisemnej i skierowane do Gwaranta,
wezwanie do zapłaty:
a) zawierające:
- oświadczenie Beneficjenta w formie pisemnej, że Beneficjent jest uprawniony do zatrzymania
wadium w wysokości żądanej od Gwaranta kwoty oraz wskazujące, jaka okoliczność jest
podstawą tego uprawnienia,
- wskazanie rachunku bankowego Beneficjenta, oraz
b) podpisane przez osoby mogące składać oświadczenia woli w imieniu Beneficjenta, co zostanie
potwierdzone, na podstawie posiadanych wzorów podpisów, przez bank prowadzący rachunek
Beneficjenta, oraz
c) do którego dołączony zostanie jednocześnie dokument potwierdzający umocowanie, osób
podpisujących wezwanie do zapłaty, do składania oświadczenia woli w imieniu Beneficjenta.
3. Zobowiązania Gwaranta z tytułu Gwarancji wygasają z upływem okresu obowiązywania - nawet jeśli
dokument Gwarancji nie zostanie Gwarantowi zwrócony - o ile Beneficjent nie doręczy pod aktualny
adres siedziby Gwaranta w okresie obowiązywania gwarancji żądania zapłaty na zasadach określonych
w Gwarancji.

1.

§4
Każda zapłata z tytułu Gwarancji automatycznie zmniejsza sumę gwarancyjną i odpowiedzialność Gwaranta z
Gwarancji .

§5
W zależności, która z poniższych okoliczności wystąpi pierwsza, Gwarancja wygasa całkowicie i
automatycznie w przypadku, gdy:
a) zapłata z tytułu Gwarancji wyczerpie sumę gwarancyjną,
b) oryginał dokumentu Gwarancji zostanie zwrócony Gwarantowi - co jest równoznaczne ze zwolnieniem
Gwaranta ze wszystkich zobowiązań przewidzianych w Gwarancji.
2. Dokument Gwarancji należy zwrócić po upływie okresu obowiązywania.
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§6
Cesja wierzytelności z Gwarancji na rzecz osoby trzeciej jest możliwa tylko za uprzednią pisemną zgodą
Gwaranta.
§7
1. W sprawach nieuregulowanych w treści Gwarancji oraz do rozstrzygania sporów powstałych w związku z
Gwarancją stosuje się przepisy prawa polskiego.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z Gwarancji będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby
Gwaranta.
§8
Gwarancję sporządzono w jednym egzemplarzu.

za GWARANTA

....................................

