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Załącznik nr 8 do SIWZ
Przykład gwarancji przetargowej ubezpieczeniowej

…………………………….
(pieczęć Gwaranta zawierająca dane Gwaranta, ewentualnie dane komórki
zajmującej się gwarancjami)
……………….., dnia …………….. 2015 r.
(miejscowość, data)

Agencja Rynku Rolnego
ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
(beneficjent gwarancji)

Gwarancja przetargowa nr _______

………..nazwa ubezpieczyciela z określeniem siedziby i adresu…………, wpisany
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez ………….określenie sądu
i wydziału…………… pod numerem KRS …..numer…., identyfikowany numerami NIP
…..numer…. i REGON …..numer……, posiadający kapitał zakładowy …….wysokość……,
zwany dalej „Gwarantem” został poinformowany, że ………oznaczenie przedsiębiorcy
z podaniem firmy, adresu, numerów identyfikacyjnych……… zwany dalej „Wykonawcą”
ma zamiar złożyć ofertę w ogłoszonym przez Beneficjaneta gwarancji postępowaniu w trybie
przetargu nieograniczonego ………nr postępowania ………., którego przedmiotem
są dostawy artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2015
w zakresie następujących zadań częściowych:
Nazwa części zamówienia

Wymagana kwota wadium

Zadanie częściowe nr 1
(………..)
Zadanie częściowe nr 2
(………..)
Zadanie częściowe nr 3
(…………)
Zadanie częściowe nr 4
(……………..)
Zadanie częściowe nr 5
(……………..)

…….PLN (słownie: ……….)1
…….PLN (słownie: ……….)

1

…….PLN (słownie: ……….)1
…….PLN (słownie: ……….)1
…….PLN (słownie: ……….)1
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Składam wadium
w kwocie*

Zadanie częściowe nr 6
(……………..)
Zadanie częściowe nr 7
(……………..)
Zadanie częściowe nr 8
(……………..)

…….PLN (słownie: ……….)1
…….PLN (słownie: ……….)1
…….PLN (słownie: ……….)

1

Razem kwota wadium:
*wpisać kwotę wadium przy Zadaniu częściowym, na które składania jest oferta,
pozostałe wykreślić
wymagane jest wniesienie wadium w wysokości ……………………. PLN (słownie:

1

………………………………………………………………………………………...... PLN)
(kwota powinna stanowić łączną sumę zadań w których Wykonawca uczestniczy).

Gwarant oświadcza, że posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego
na działalność w zakresie ryzyk działu II grupa 15 i jest uprawniony do zaciągania
zobowiązań tytułem jednostronnych, abstrakcyjnych, bezwarunkowych i nieodwołalnych
gwarancji płatnych na pierwsze żądanie.
Mając na uwadze powyższe, działając na zlecenie Wykonawcy, nieodwołalnie
i bezwarunkowo,
zobowiązujemy się do zapłacenia na pierwsze pisemne żądanie
Beneficjenta gwarancji, każdej kwoty do maksymalnej wysokości ……………………. PLN
(słownie: …………………………………………………………………………………….... PLN)1,
zawierające oświadczenie, że zaistniała którakolwiek z poniższych okoliczności:
1. Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a. Odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub
b. Nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która została zawarta w ww.
ogłoszeniu lub,
2. pomimo wezwania Beneficjenta Gwarancji Wykonawca z przyczyn leżących po jego
stronie nie uzupełni oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Prawa
zamówień publicznych (Pzp) lub pełnomocnictw listy podmiotów należących do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Prawa zamówień publicznych
(Pzp), lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co powodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, lub
3. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Gwarancja jest ważna od dnia ……………………… do dnia ………………….., a jeżeli data
dd.mm.rrrr

dd.mm.rrrr

ta przypadałaby w dniu, w którym Gwarant nie jest otwarty w celu prowadzenia działalności do pierwszego następującego po nim dnia pracy Gwaranta (zwanego dalej „Terminem
Ważności”).
Żądanie zapłaty zawierające wyżej wspomniane oświadczenie, należy nam doręczyć
w okresie ważności gwarancji, na adres: …………………………………………………………..2
dokładny adres z kodem pocztowym

1

Kwota słownie winna odpowiadać kwocie zapisanej cyframi
w przypadku Banku mającego siedzibę poza terytorium RP wnien być podany dokładny adres z kodem pocztowym
Oddziału/Przedstawicelstwa Banku na terytorium RP
2
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w jeden z poniższych sposobów:
1. za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Beneficjenta gwarancji, który
potwierdzi, że widniejące na żądaniu podpisy należą do osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu
Beneficjenta gwarancji,
2. wysłać pocztą lub złożyć bezpośrednio na wyżej wskazany adres, z podpisami osób
upoważnionych
do
składania
oświadczeń
woli
w
zakresie
praw
i obowiązków majątkowych w imieniu Beneficjenta gwarancji wraz z dołączonym
dokumentem potwierdzającym umocowanie tych osób, w szczególności w postaci
aktu nominacji, powołania lub pełnomocnictwa, w oryginale lub kopii uwierzytelnionej
za zgodność z oryginałem przez notariusza.
Gwarant zobowiązuje się powiadomić Beneficjenta gwarancji na piśmie o wszelkich
zmianach adresu, na który ma być doręczone żądanie zapłaty w terminie 3 dni od zajścia
takiej zmiany.
Zobowiązanie Gwaranta wynikające z Gwarancji zmniejsza się o kwotę każdej wypłaty
dokonanej przez Gwaranta, aż do całkowitego wykorzystania kwoty gwarancji.
Gwarancja wygasa:
− z upływem Terminu Ważności jeśli żądanie zapłaty nie zostanie doręczone Gwarantowi
w tym terminie,
− na skutek zwrotu do Gwaranta oryginału Gwarancji przed upływem Terminu Ważności,
− gdy świadczenia z tytułu gwarancji wypłacone przez Gwaranta Beneficjentowi gwarancji
osiągną kwotę maksymalnej wysokości gwarancji.
Dokument gwarancji należy zwrócić na adres wskazany przez Gwaranta
do doręczenia żądania zapłaty:
1) jeżeli upłynął termin jej ważności;
2) po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania,
z wyjątkiem kiedy oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza,
3) po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia zażądano
w przypadku, gdy oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza,
4) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Beneficjenta gwarancji nie wiążą postanowienia regulaminów ustanowionych przez
Gwaranta.
Gwarancja poddana jest prawu obowiązującemu w Rzeczpospolitej Polskiej. Wszelkie spory
powstające w związku z Gwarancją będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby
Beneficjenta gwarancji.
Niniejsza Gwarancja jest udzielona jedynie na rzecz Beneficjenta gwarancji i nie może być
przeniesiona na inny podmiot.

……………………………………………………………..
(pieczęć Gwaranta zawierająca dane Gwaranta: firma, adres,KRS, NIP,
ewentualnie dane komórki zajmującej się gwarancjami)

……………………………………………………………..
(podpisy osób upoważnionych do działania w imieniu Gwaranta z podaniem funkcji,
z której wywodzą swoje umocowanie)
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