GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA
ZAPŁATY WADIUM
Nr ……………….. z dnia ……………. r.
BENEFICJENT (ORGANIZATOR PRZETARGU):
..........................................................................................................................
ZOBOWIĄZANY (OFERENT):
...........................................................................................................................
GWARANT:
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271543, kapitał zakładowy: 141 730 747,00 PLN – opłacony w
całości, NIP 107-000-61-55, REGON 140806789, reprezentowana przez:
Gwarancje24 Sp. z o.o., ul. Wielicka 36 lok.U4, 02-657 Warszawa, NIP: 5213853539
§1
Gwarant udziela gwarancji ubezpieczeniowej na rzecz Beneficjenta tytułem zabezpieczenia zapłaty wadium przez
Zobowiązanego do wysokości sumy gwarancyjnej …………….. PLN (słownie: ……………………... złotych), w związku z
ogłoszonym przetargiem, którego przedmiotem jest ……………………………………….……………… .
Numer przetargu: …………..

1.
2.

1.

2.

§2
Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo do zapłacenia kwoty maksymalnie do sumy gwarancyjnej
określonej w § 1.
Gwarant dokona zapłaty z tytułu niniejszej gwarancji w terminie 14 dni od dnia otrzymania pierwszego pisemnego
wezwania do zapłaty, spełniającego wymogi formalne określone w § 3 ust. 1 oraz zawierającego oświadczenie
Beneficjenta, że wystąpiła jedna z następujących sytuacji określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019, poz. 2019) z późn. zmianami (zwanej dalej „Ustawą”):
1) Zobowiązany w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 Ustawy, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków
dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 Ustawy, oświadczenia,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania
oferty złożonej przez Zobowiązanego jako najkorzystniejszej,
2) Zobowiązany, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Zobowiązanego, którego oferta została wybrana.
§3
Wezwanie do zapłaty winno być pod rygorem nieważności podpisane przez osoby uprawnione do składania
oświadczeń w imieniu Beneficjenta ze wskazaniem podstawy tego uprawnienia oraz zawierać wskazanie rachunku
bankowego Beneficjenta, na który ma nastąpić zapłata z niniejszej gwarancji.
Wezwanie do zapłaty należy doręczyć na adres Gwaranta: UNIQA TU S.A., Centrum Pomocy, Roszczenia z
Gwarancji, ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź.

§4
Niniejsza gwarancja ważna jest w okresie od dnia ………… r. do dnia ………… r. włącznie (zwanym dalej „okresem
ważności gwarancji”) i wygasa automatycznie i całkowicie, jeśli wezwanie do zapłaty wraz z oświadczeniem Beneficjenta
nie zostanie doręczone Gwarantowi w ww. terminie.
§5
Niniejsza gwarancja wygasa również w przypadku, gdy:
1) Beneficjent zwolni w formie pisemnej Gwaranta ze zobowiązań wynikających z niniejszej gwarancji,
2) kwoty wypłacone przez Gwaranta z tytułu niniejszej gwarancji wyczerpią sumę gwarancyjną.
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§6
Wierzytelność z tytułu niniejszej gwarancji nie może być przedmiotem przelewu na rzecz osoby trzeciej.
§7
1.
2.

Niniejsza gwarancja podlega prawu polskiemu.
Wszelkie spory wynikające z niniejszej gwarancji rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby
Gwaranta.

Pieczęć i podpis Gwaranta
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