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Przetarg: „WYKONANIE ROZBUDOWY I MODERNIZACJI OBIEKTÓW MAGAZYNOWYCH        

                   ELEWATORA BRANIEWO”  
 

Zamawiający:  

ELEWARR Sp. z o.o. ul. Aleja Wincentego Witosa 31, 00-710 Warszawa 

Oddział Spółki w Malborku   

Ul. Daleka 72, 82-200 Malbork 

Załącznik nr 4 

do SIWZ:  4/BR/I/IX/2020 z dnia 24.09.2020 r. 

 
………………, dnia ……………..2020r. 

 

 
……………………………… 

(pieczęć firmowa wykonawcy)                                                        

 

 

 

 

…………………………………  

(pieczęć Banku)      ELEWARR Sp. z o. o. 

       ul. Aleja Wincentego Witosa 31,  

       00-710 Warszawa 
                  

 

GWARANCJA BANKOWA NR: ………………  NA PRZETARG 

 

Zostaliśmy poinformowani przez naszego Klienta: .......................................................................................... 

 

............................................................................................................................................................................ 

(zwanego dalej „Wykonawcą”), że w związku z ogłoszonym przez firmę: ELEWARR Sp. z o. o. z siedzibą 

przy ulicy Aleja Wincentego Witosa 31, 00-710 Warszawa zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000102377, NIP 526-03-00-279, REGON 011074010, (zwaną 

dalej „Zamawiający”), przetargiem ofertowym, na wykonanie rozbudowy i modernizacji obiektów 

magazynowych w Elewatorze Braniewo – adres lokalizacji: 14-500 Braniewo, ul. Stefczyka 2,  

w Oddziale Spółki ELEWARR w Malborku, 50.000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100), 

Wykonawca ma zamiar złożyć Zamawiającemu -ELEWARR” Sp. z o.o. ul. Aleja Wincentego Witosa 31, 

00-710 Warszawa, adres do korespondencji: Oddział Spółki w Malborku, ul. Daleka 72, 82-200 Malbork 

swoją ofertę (zwaną dalej „Ofertą Ostateczną”). 

W związku z powyższym, my, …………………………………………………………………………….., 
 

przy ul. ……………………………………………………………………………., wpisany do Rejestru  
 

Przedsiębiorców ………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. (zwana dalej „Bankiem”), działając na 

zlecenie Wykonawcy, gwarantujemy niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo dokonanie na rzecz 

ELEWARR” Sp. z o.o. ul. Aleja Wincentego Witosa 31, 00-710 Warszawa, płatności do łącznej kwoty:  
 

PLN .............................................. 
 

(słownie: ....................................................................) 

na pierwsze pisemne żądanie wypłaty, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli  

w imieniu Spółki ELEWARR, zawierające numer niniejszej gwarancji, wysokość żądanej kwoty oraz 

oświadczenie (zwane dalej „Oświadczeniem”), stwierdzające, że Wykonawca: 

1) Nie zgłosił się do Zamawiającego po rozstrzygnięciu przetargu celem podpisania umowy; 

2) Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 

3) Dane przedstawione w ofercie okazały się nieprawdziwe. 
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Żądanie musi być dostarczone do Banku na adres: ............................................................................................. 
 

Niniejsza gwarancja wchodzi w życie w dniu ................................. roku.  
 

Niniejsza gwarancja jest ważna do dnia ..........................roku, a jeżeli data ta przypadałaby w dniu, w którym 

Bank nie prowadzi działalności operacyjnej, niniejsza gwarancja jest ważna do pierwszego dnia roboczego 

Banku, następującego po tym dniu (zwanym dalej „Termin ważności gwarancji”). 

Żądanie wypłaty musi wpłynąć do Banku najpóźniej w Terminie ważności gwarancji. 

Niniejsza gwarancja wygasa całkowicie w przypadku: 
 

1) gdyby żądanie wypłaty nie zostało dostarczone do Banku w Terminie ważności gwarancji, 

albo 

2) otrzymania przez Bank, pisemnego oświadczenia, podpisanego przez osoby upoważnione do składania  

     oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego oraz przesłanego w sposób określony w niniejszej gwarancji  

     w odniesieniu do żądania wypłaty, zwalniającego Bank ze wszystkich zobowiązań przewidzianych  

     w niniejszej gwarancji, przed upływem Terminu ważności gwarancji, 

 albo 

3)  gdy wypłaty Banku z tytułu niniejszej gwarancji osiągną kwotę gwarancji,  

albo 

4)  zwrócenia do Banku oryginału niniejszej gwarancji przed upływem Terminu ważności gwarancji. 
 

Zobowiązanie Banku z tytułu niniejszej gwarancji wygasa z upływem Terminu ważności gwarancji, pomimo 

niezwrócenia oryginału niniejszej gwarancji do Banku. 

Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikłych z niniejszej gwarancji jest sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

Niniejsza gwarancja nie podlega cesji. 

 

 

 

 

 

 

..................................................................................................... 

(Pieczęć firmowa, pieczęć funkcyjna i podpisy pracowników) 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 


