Załącznik nr 9 do SIWZ

WZÓR GWARANCJI WADIALNEJ
Gwarancja Przetargowa (na wadium)
Do: KLUB SPORTOWY "AZS WROCŁAW" AKADEMICKIEGO ZWIAZKU SPORTOWEGO WE
WROCŁAWIU, ul. Józefa Mianowskiego 2b, 51-605 Wrocław
.................................................................................... w ................................................
(nazwa Banku, Firmy Ubezpieczeniowej) (siedziba)
Oddział w(e) ......................................................................................................................
zwany dalej Gwarantem
udziela gwarancji na rzecz KLUBU SPORTOWEGO "AZS WROCŁAW" AKADEMICKIEGO
ZWIAZKU SPORTOWEGO WE WROCŁAWIU,
ul. Józefa Mianowskiego 2b, 51-605
Wrocław,
tytułem
zabezpieczenia
zapłaty
wadium
w
wysokości
..............
zł,
słownie:...............................
przez ..................................................................................................................................
.......
(nazwa Wykonawcy, adres)
składającego ofertę w przetargu na: ...................................................................................
Zobowiązujemy się nieodwołalnie i bezwarunkowo wypłacić Państwu całą kwotę zobowiązania na
pierwsze pisemne żądanie, wraz z oświadczeniem, że:
............................................................
(nazwa Wykonawcy)
1) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy
Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2
pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej, albo
2) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w
ofercie, albo
3) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo
4) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.
Żądanie wraz z oświadczeniem będą stanowić wystarczający dowód, że żądana suma jest należna
na warunkach niniejszej Gwarancji Przetargowej.
Gwarancja niniejsza ważna jest do dnia .......................... i jakiekolwiek roszczenie na jej
podstawie musi być wniesione na adres wystawiającego Gwarancję do wymienionej daty włącznie.
Niniejsza gwarancja powinna być zwrócona Gwarantowi po upływie terminu jej ważności.

Podpis i pieczęć Gwaranta ...............................................................................................
Nazwa
Adres

Gwaranta

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

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

Data ....................................
_______________________________________________________________________________
UWAGA! Dokonanie wypłaty zabezpieczonej kwoty nie może być uzależnione od spełnienia przez
Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków lub przedłożenia jakichkolwiek dokumentów. W
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przypadku przedłożenia gwarancji niezgodnej ze wzorem lub zawierającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia,
Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł wadium.

