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Załącznik nr 6 do Warunków przetargu

GWARANCJA PRZETARGOWA
(WADIUM)

GWARANT
(Nazwa Banku, Instytucji Finansowej, Zakładu Ubezpieczeń, itp.)

BENEFICJENT/ZAMAWIAJĄCY
Skarb Państwa-Minister Obrony Narodowej

ZOBOWIĄZANY
Zwany dalej również Klientem
(Nazwa Wykonawcy)

Wiadomo nam, że nasz Klient bierze udział w postępowaniu przetargowym
nr IU/439/X-39/UZ/PRZ/DOS/K!201 1 na dostawę cystern naczep paliwowych o pojemności
3 na ciągniku siodłowym Jelcz C 642 D.35 (CN-33D) prowadzonym przez
33 m
Zamawiającego, jak również to, że warunkiem złożenia ważnej oferty przez naszego Klienta
jest wymóg wniesienia wadium jak to określono w Części XI „Warunków przetargu”.
W związku z powyższym zobowiązujemy się do złożenia poniższej gwarancji,
co potwierdzamy stosownym podpisem.
1.

Niniejsza gwarancja zabezpiecza zobowiązanie Zobowiązanego do wniesienia wadium
w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez Zamawiającego na dostawę cystern
3 na ciągniku siodłowym Jelcz C 642 D.35
naczep paliwowych o pojemności 33 m
(CN-33D).

2.

z siedzibą w
Bank (Instytucja Finansowa, Zakład Ubezpieczeń)
zwany dalej Gwarantem, zobowiązuje się do wypłacenia na rzecz Skarbu Państwa
Ministra Obrony Narodowej, zwanego dalej Benefkjentem, na pierwsze pisemne
(słownie
wezwanie kwoty do wysokości
)„ która to kwota
stanowi górny limit odpowiedzialności Gwaranta.

—

—

3.

„ z zastrzeżeniem ust. 4,
do dnia
Gwarancja niniejsza jest ważna od dnia
i wygasa samoistnie i całkowicie, gdyby żądanie zapłaty wraz z oświadczeniem,
o którym mowa w 2 ust. 1 nie zostało nam doręczone w tym terminie.

4.

Niniejsza Gwarancja nie traci swojej ważności pomimo upływu terminu, o którym mowa
w ust. 3, w przypadku, gdy Beneficjent z przyczyn od niego niezależnych nie mógł
skutecznie doręczyć Gwarantowi wezwania do zapłaty, bądź Gwarant odmówił przyjęcia
tego wezwania.
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1. Na podstawie niniejszej Gwarancji Gwarant, zobowiązuje się do zapłaty Beneficjentowi
żądanej kwoty w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty,
które zawierać będzie oświadczenie Beneficjenta, że żądana kwota jest należna i że
zaistniało przynajmniej jedno z określonych zdarzeń, tj. Zobowiązany:
1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania urnowy,
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Zobowiązanego.
2. Wypłata żądanej kwoty nastąpi bez konieczności przedstawiania przez Beneficjenta
dowodów, podstaw lub powodów żądania poza którymkolwiek oświadczeniem o którym
mowa w ust. 1 pkt. 1-3.
1.

1 ust 2 powstałe z tytułu, o którym mowa
Należności, o których mowa w
w 2 ust. 1, Gwarant zapłaci w terminie 14 dni kalendarzowych (słownie: czternastu dni)
10 adres, pierwszego pisemnego
od dnia doręczenia Gwarantowi na wskazany w
wezwania do zapłaty na wskazany w żądaniu numer rachunku bankowego Beneficjenta.

2.

Niniejsze wezwanie nie wymaga konieczności żądania przez Beneficjenta zapłaty przez
Zobowiązanego kwoty (kwot), której żąda od Gwaranta Beneficjent.

Tryb realizacji niniejszej gwarancji jest następujący:
1) żądanie zapłaty złożone zostanie na piśmie i podpisane przez osoby, o których mowa
w 7;
2) żądanie zapłaty zawierać będzie oświadczenie, o którym mowa w 2 ust. 1;
3) żądanie zapłaty złożone zostanie w okresie podanym w l ust.3, z zastrzeżeniem
postanowień wynikających z 1 ust. 4.
Niniejsza gwarancja wygasa w przypadku:
1) nie doręczenia Gwarantowi wezwania do zapłaty przed upływem terminu określonego
w 1 ust. 3, z zastrzeżeniem postanowień wynikających z 1 ust. 4;
2) zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowiązań zabezpieczonych
gwarancją przed upływem terminówjej obowiązywania;
3) zwolnienia Zobowiązanego przez Beneficjenta przed upływem terminów
obowiązywania gwarancji ze wszystkich zobowiązań, które niniejsza gwarancja
zabezpiecza;

1.

Do praw i obowiązków wynikających z niniejszej gwarancji oraz do rozstrzygania
sporów powstałych w związku z niniejszą gwarancją stosuje się przepisy prawa
polskiego.

2.

Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej gwarancji będą rozstrzygane przez sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

Nr referencyjny: fU/439/X-39/UZ/PRZ/DOS/K/20]]

2

Załącznik nr I do pisma nr X!.

i”I I

Załącznik nr 6 do Warunków przetargu

3.

Niniejsza gwarancja oraz jej zmiany będą wystawiane w języku polskim i wymagają pod
rygorem nieważności pisemnej zgody osoby, o której mowa w 7.

4.

Postanowienia ust. 3 stosuje się również do wszelkich oświadczeń, wezwań, żądań,
informacji oraz innej korespondencji, związanych z prawami i obowiązkami
wynikającymi z niniej szej gwarancji.

Do wykonywania wszelkich czynności określonych w niniejszej gwarancji w imieniu
Zamawiającego uprawnione są osoby, które są zatrudnione lub pełnią służbę
w Inspektoracie Uzbrojenia i posiadają pełnomocnictwa do zaciągania zobowiązań
w imieniu Beneficjenta.

Niniejsza gwarancja jest nieprzenoszalna.

Niniejszą gwarancję sporządzono w 3 (słownie: trzech) egzemplarzach, po jednym dla
Gwaranta, Beneficjenta i Zobowiązanego.
10
1. Adresy korespondencyjne:
1 )Zamawiaj ący!B eneficj ent:
Inspektorat Uzbrojenia, OO-909 Warszawa, ul. Królewskal/7
2) Gwarant

3)

2. Zobowiązany, Gwarant i Beneficjent są zobowiązani do wzajemnego pisemnego
poinformowania, o każdej zmianie adresów, o których mowa w ust. 1.

„dnia
(Miejscowość)

Pieczęć i podpis Gwaranta
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