Załącznik nr 4
do Regulaminu udzielania poręczeń wadialnych
OŚWIADCZENIE
o udzieleniu poręczenia zapłaty wadium
Poręczenie wadium nr ……………………..
z dnia ……………………………………..r. udzielone w Warszawie przez:
„Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-814),
ul. Miedziana 3a lok. 22, NIP: 118-17-835-60, REGON: 140096030, kapitał zakładowy:
7.792.200,00 zł, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy KRS do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000233310, zwaną dalej „Poręczycielem”,
reprezentowaną przez:
Andrzeja Sochaja – Prezesa Zarządu
Krzysztofa Oksiutę – Członka Zarządu
na wniosek:
……………….., z siedzibą: ……………….., ul. …………………….., wpisanego do Rejestru
Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym w ………………., pod numerem KRS
………………………., REGON: ………………, NIP: ………………, zwanego dalej
„Zobowiązanym”
reprezentowaną przez:
……………………………………………………………………………………………….
wobec
…………………………………………………………………….., z siedzibą w …………….
przy ul. …………………………………., NIP: ………………, zwanego dalej „Zamawiającym”,
1. Poręczyciel oświadcza, że jest mu wiadome, iż Zobowiązany ubiega się o wykonanie
zamówienia od Zamawiającego zgodnie z ogłoszeniem nr ………… z dnia, pod nazwą
…………………………………………………………….
2. Poręczyciel oświadcza, że jest podmiotem, o którym mowa w 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(tj. Dz. U. z Dz. U. z 2016 poz. 359).
3. Poręczyciel oświadcza, iż udziela poręczenia zabezpieczającego zapłatę wadium w związku
z przystąpieniem przez Zobowiązanego do postępowania na wybór wykonawcy, o którym
mowa w pkt 1, organizowanego przez Zamawiającego i zobowiązuje się do zapłaty
Zamawiającemu środków pieniężnych o równowartości wadium na wypadek, gdyby
Zobowiązany wezwany do zapłaty nie wykonał tego zobowiązania w terminie, w sytuacjach, o
których mowa w przepisie art. 46 ust. 4a i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych, (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.),
uprawniających Zamawiającego do zatrzymania wadium.
4. Poręczyciel udziela poręczenia do kwoty ………………..zł. Poręczenie nie obejmuje zapłaty:
odsetek, prowizji, opłat ani innych kosztów związanych z przystąpieniem do przetargu
należnych Zamawiającemu.
5. Poręczenie ważne jest od dnia udzielenia do dnia …………….. roku.
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6. Poręczenie przestaje obowiązywać, a zobowiązanie z tego poręczenia wygasa w sytuacjach
gdy:
6.1 Zobowiązany wywiąże się wobec Zamawiającego ze wszystkich zobowiązań, których
niewykonanie mogłoby skutkować zatrzymaniem wadium;
6.2 jeśli przed upływem terminu na jaki zostało udzielone Zamawiający nie zażąda od
Poręczyciela zapłaty należnej kwoty,
6.3 na skutek zwrotu do Poręczyciela oryginału Oświadczenia o udzieleniu poręczenia przed
upływem terminu jego obowiązywania;
6.4 w przypadku zwolnienia przez Zobowiązanego ze wszystkich zobowiązań zabezpieczonych
poręczeniem,
6.5 wyboru w postępowaniu jako najkorzystniejszej oferty nie złożonej przez Zobowiązanego,
6.6 unieważnienia postępowania na wybór wykonawcy zamówienia;
6.7 wycofania oferty Zobowiązanego przed upływem terminu składania ofert.
7. Poręczyciel zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego na piśmie, o wszelkich zmianach
adresu, w terminie 14 dni od nastąpienia takiej zmiany.
8. Dokument Poręczenia powinien być zwrócony Poręczycielowi niezwłocznie po upływie
terminu jego ważności, jednakże zobowiązanie z tytułu poręczenia wygasa również z upływem
terminu jego ważności, pomimo niezwrócenia go Poręczycielowi.
9. Niniejsze poręczenie jest udzielone jedynie na rzecz Zamawiającego i jest nieprzenoszalne.
10. Żądanie zapłaty Poręczenia będzie skuteczne, gdy Zobowiązany nie wykona swojego
zobowiązania mimo wezwania do wykonania przez Zamawiającego.
11. Wezwanie do zapłaty wadium skierowane przez Zamawiającego do Poręczyciela powinno
być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności. Zamawiający w razie
kierowania oświadczeń przez swojego reprezentanta obowiązany jest obligatoryjnie przedłożyć
wraz z wezwaniem pisemne umocowanie tych osób do działania w imieniu Zamawiającego pod
rygorem bezskuteczności złożonego wezwania.
12.
Zamawiający w wezwaniu ma obowiązek:
12.1
oświadczyć, że nastąpiły przyczyny uzasadniające zatrzymanie wadium
Zobowiązanego
i wyjaśnić na jakiej podstawie faktycznej i prawnej
Zamawiający domaga się zatrzymania wadium,
12.2
przedłożyć dowód wezwania Zobowiązanego do zapłaty wadium np. pisemne
wezwanie do zapłaty wraz z dowodem doręczenia (wystarczająca jest kopia poświadczona
za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego) wraz z
ewentualną odpowiedzią Zobowiązanego,
12.3
oświadczyć, że należność obejmująca zapłatę wadium nie została uregulowana
przez Zobowiązanego w wyznaczonym terminie,
12.4
wskazać numer rachunku bankowego do dokonania wypłaty poręczenia.
13. Poręczyciel wypłaca środki stanowiące przedmiot udzielonego poręczenia w terminie
14 dni roboczych liczonych od dnia następującego po dniu otrzymania kompletnego
wezwania do zapłaty wadium.
14. Niniejszy dokument poręczenia sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach.
Poręczyciel :
……………………………………..
Pokwitowanie odbioru egzemplarza przeznaczonego dla Zamawiającego:
……………………………………….
Data, miejscowość, podpis Zobowiązanego
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