
Zał. Nr 4 do SIWZ 

…………………………………, dnia……………….2021 r. 

(pieczęć Banku) 

Elewarr Sp.  z o.o. 

Al. Witosa 31 

00-710 Warszawa 

(Elewarr) 

 

GWARANCJA BANKOWA NR…………………………………………. NA PRZETARG 

Zostaliśmy poinformowani przez naszego Klienta: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(zwanego dalej „Wykonawcą),  

że w związku z ogłoszonym przez Elewarr Sp. z o.o. z  siedzibą przy Al. Wincentego Witosa 31, 00- 710 

Warszawa zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym 

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 

0000102377, NIP: 526-030-02-79 oraz REGON: 01107400 (zwanej dalej „Zamawiającym”  

przetargiem na: dostawę, montaż (wybudowanie od podstaw, łącznie z robotami ziemno-

fundamentowymi w oparciu o projekt wykonawczy) i uruchomienie kompletnej baterii 9 szt. silosów 

lejowych (obiekt projektowany „D-1”) z silosami buforowymi 2 szt. (obiekt projektowany „D-2”) o 

łącznej pojemności ok. 11.000 ton wraz z pełną infrastrukturą transportową , dostawę i montaż silosu 

spedycyjnego 60 t wraz z wykonaniem fundamentu – obiekt projektowany „A”, dostawę i montaż 

suszarni o pracy ciągłej wraz z wymiennikiem ciepła i wykonaniem fundamentu - obiekt projektowany 

„B”, dostawę i montaż czyszczalni łącznie wraz z wykonaniem fundamentu – obiekt projektowany „C”, 

budowę fundamentów i kanałów technologicznych - obiekty projektowane  „F- 3 , F-4, F- 5”, dostawę 

i montaż sterowni kontenerowej wraz z wykonaniem fundamentu – obiekt kontenerowy  „F 6”, 

dostawę i montaż urządzeń transportu poziomego i pionowego o wydajności 120 ton/h dla kukurydzy 

umożliwiające „wpięcie” baterii silosów - obiekt projektowany „D-1”, silosów buforowych – obiekt 

projektowany „D-2”, silosu spedycyjnego – obiekt projektowany „A”, suszarni – obiekt projektowany 

„B”, czyszczalni – obiekt projektowany „C” do istniejącego kosza przyjęciowego (obiekt ,,G”) oraz do 

istniejącej wieży operacyjnej elewatora (obiekt „J”), dostawę i montaż stacji parowników gazu  LPG 

wraz z wykonaniem przyłącza gazu na odcinku magazyn gazu LPG obiekt „N” – nowa suszarnia obiekt 

„B” w oddziale Spółki Elewarr Sp. z o.o. w Krupcu- magazyn Rzeszów, w którym wadium wynosi: 

300.000 zł ( słownie: trzysta tysięcy złotych, Wykonawca ma zamiar złożyć Elewarr Sp. z o.o. swoją 

ofertę (zwaną dalej „Ofertą”). 

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

……………………………………ul…………………………………………………………..wpisana/y do rejestru 

przedsiębiorców (zwana/y dalej „Bankiem”) działając na zlecenie Wykonawcy, gwarantujemy 

niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo dokonanie na rzecz Elewarr Sp. z o.o. płatności do łącznej 

kwoty: 

300.000 zł 

(słownie: trzysta tysięcy złotych) 



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

imieniu Elewarr Sp. z o.o., 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. 

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 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 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 gwarancji, pomimo 

niezwrócenia oryginału niniejszej gwarancji do Banku. 

Sądem właściwym do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów wynikających z niniejszej gwarancji jest 

sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

Niniejsza gwarancja nie podlega cesji. 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………… 

            (pieczęć firmowa, pieczęć funkcyjna i podpisy) 


