Załącznik nr 3A do
ZCZ/18/18/MIDL z 05.09.2018

Warszawa, dnia [data]

Do: [nazwa i adres Beneficjenta]

GWARANCJA PRZETARGOWA NR……….
Zostaliśmy poinformowani przez naszego klienta [...] (zwanego dalej „Zleceniodawcą”), że zamierza on złożyć
Państwu ofertę w związku z [opis postępowania przetargowego]. Zgodnie z warunkami przetargu jest wymagane,
aby Zleceniodawca złożył Państwu bankową gwarancję przetargową na kwotę […].
W związku z powyższym my, DNB Bank Polska S.A., ul. Postępu 15C, 02-676 Warszawa, nieodwołalnie i
bezwarunkowo, niezależnie od ważności i skutków prawnych złożonej oferty, zobowiązujemy się do zapłacenia
Państwu każdej kwoty do maksymalnej wysokości:
[kwota i waluta]
(słownie: […])
Płatność z tytułu niniejszej gwarancji będzie dokonana w ciągu 7 dni od dnia otrzymania Państwa pierwszego
pisemnego żądania, stwierdzającego, że Zleceniodawca nie wypełnił swoich zobowiązań wynikających ze
złożonej oferty, w związku z wystąpieniem którejkolwiek z okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy
1
Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017, poz. 1579 z późniejszymi zmianami) .
Państwa pisemne żądanie powinno być dostarczone do nas listem poleconym, pocztą kurierską lub kluczowanym
komunikatem SWIFT za pośrednictwem Państwa banku wraz z potwierdzeniem tego banku, że jest w posiadaniu
Państwa pisemnego żądania oraz, że w treści kluczowanego komunikatu SWIFT bank ten przytoczył żądanie
dosłownie i w całości.
Dla celów identyfikacyjnych Państwa żądanie musi zawierać oświadczenie Państwa banku potwierdzające, że
żądanie to jest podpisane przez osoby należycie umocowane do reprezentowania Państwa.
Nasza gwarancja jest ważna od dnia [data] do dnia [data] i wygasa w całości i automatycznie
w przypadku:
1)
2)
3)

gdyby Państwa żądanie wypłaty zgodne z warunkami niniejszej gwarancji nie było w naszym
posiadaniu przed upływem terminu ważności,
pisemnego zwolnienia naszego banku przez Państwa z zobowiązań wynikających z gwarancji,
przed upływem terminu jej ważności,
2
gdyby oryginał niniejszego dokumentu został nam zwrócony w terminie ważności gwarancji .
2

Po dacie wygaśnięcia niniejsza gwarancja powinna być nam zwrócona .
Gwarancja ta wygasa automatycznie z upływem terminu jej ważności niezależnie od tego czy niniejszy dokument
2
zostanie nam zwrócony czy nie .
Każda płatność z tytułu niniejszej gwarancji zmniejsza proporcjonalnie nasze zobowiązanie.
Przeniesienie praw z gwarancji może być dokonane łącznie z wierzytelnością zabezpieczoną tą gwarancją, pod
warunkiem uzyskania naszej wcześniejszej pisemnej zgody.
Gwarancja podlega prawu polskiemu, miejscem jurysdykcji będzie Warszawa.
[pieczęć i podpisy za Bank lub podpis elektroniczny]

1

mogą wystąpić inne okoliczności – w zależności od treści dokumentów przetargowych
Należy usunąć w przypadku eGwarancji (gwarancji w formie elektronicznej opatrzonej podpisem
kwalifikowanym)
2

