Załącznik nr 3 do Umowy

WZÓR
gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej
należytego wykonania umowy

Forma Gwarancji Bankowej/ubezpieczeniowej
[DOKŁADNE DANE, NAZWA I ADRES UDZUELAJĄCEGO WARANCJI]
Beneficjent Gwarancji: SOFT-NET Andrzej Kraska
ul. Lenartowicza 19/24
35-051 Rzeszów
Adres do korespondencji:
SOFT-NET Andrzej Kraska
Ul. Mieszka I 73a
35-303 Rzeszów
Gwarancja nr____________________________
Szanowni Państwo,
Zostaliśmy poinformowani przez naszego Klienta ____________________ (dane
Oferenta), że do dnia 23.09.2016 (data składania ofert zgodnie z SiWZ ) złoży ofertę
firmie SOFT-NET Andrzej Kraska na realizację projektu w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 w ramach osi
priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP,
Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP „Wprowadzenie na
rynek innowacyjnych usług opartych o standard 4K lub wyższy”. Zgodnie z SiWZ
zażądali Państwo, jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy złożenia gwarancji
bankowej/ubezpieczeniowej.
W związku z powyższym, my [
]), z siedzibą
w [___________], ul. [____________________] (oznaczenie Gwaranta, pełna nazwa, siedziba, inne
stosowane w obrocie dane identyfikacyjne w zależności od formy prawnej), niniejszym udzielamy
nieodwołalnej i bezwarunkowej gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej zapłaty na rzecz
SOFT-NET Andrzej Kraska, płatnej na Państwa pierwsze żądanie w ciągu 3 dni roboczych
bez względu na jakiekolwiek zastrzeżenia, bez badania stosunku łączącego Państwa z
naszym klientem, kwoty nie przekraczającej ……….. (słownie ……………) złotych
polskich, na Państwa rachunek bankowy wskazany w żądaniu zapłaty.
Każde żądanie zapłaty Beneficjenta Gwarancji będzie wysyłane na adres
Gwaranta: (nazwa i adres gwaranta)
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Gwarant zobowiązuje się pisemnie powiadomić SOFT-NET Andrzej Kraska, o
wszelkich zmianach adresu w terminie 7 dni od nastąpienia takiej zmiany. Brak
zawiadomienie będzie skutkował, iż wysłanie żądania zapłaty na dotychczas znany adres
Gwaranta będzie skuteczne z pierwszym dniem awizo.
W żądaniu zapłaty, z podaniem numeru naszej Gwarancji, należy stwierdzić, że
Klient naruszył swoje zobowiązania wynikające z umowy czy SiWZ .
Wyżej wymienione żądanie podpisane będzie przez osobę w pełni uprawnioną do
działania w Państwa imieniu.
Każde Państwa żądanie z niniejszej Gwarancji zostanie przez nas zaakceptowane
jako wystarczający dowód faktu, iż kwota przez Państwa żądana jest należna na
podstawie niniejszej Gwarancji, bez względu na jakiekolwiek spory pomiędzy Państwem
a Klientem.

Niniejsza Gwarancja wchodzi w życie w dniu wystawienia i jest ważna do 30 dnia
zakończenia okresu gwarancyjnego projektu, umowy tj. do dnia……….. W tym okresie
nie wygaśnie z jakiegokolwiek powodu (w przypadku wypłaty kwoty Gwarancji przez
Bank/Ubezpieczyciela, Klient zobowiązany będzie doprowadzić do wystawienia nowej
Gwarancji). Żądanie dokonania płatności z niniejszej Gwarancji musi dotrzeć na adres
banku wskazany Beneficjenta Gwarancji w treści żądania dokonania płatności, nie
później niż ostatniego dnia roboczego przed końcem okresu, na jaki została wystawiona.
Niniejsza Gwarancja jest nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze
żądanie.
Na naszą odpowiedzialność wynikającą z niniejszej Gwarancji w żaden sposób nie
wpłynie żadna zmiana lub modyfikacja Umowy, nie będą miały na nią wpływu żadne
uzgodnienia zawarte pomiędzy Państwem a Klientem ani żadne udogodnienia w zakresie
płatności, terminów, wykonania świadczenia, itp. (bez względu na to czy dany układ,
zmiana albo udogodnienie zostało udzielone za naszą wiedzą i zgodą).
W przypadku jakiegokolwiek sporu pomiędzy Państwem a Klientem świadczenia
należne z niniejszej Gwarancji nie zostaną złożone w depozycie sądowym lub w depozycie
w innej instytucji, lecz będą wypłacone bezpośrednio na Państwa rzecz.
Po upływie ważności niniejszej Gwarancji powinna ona być zwrócona naszemu
bankowi/ubezpieczycielowi, jednakże zobowiązanie banku/ubezpieczyciela z tytułu
Gwarancji wygasa również z upływem terminu jej obowiązywania, nawet w przypadku,
gdy nie zostanie zwrócona.
Niniejsza Gwarancja zostaje wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
Rzeczpospolitej Polskiej, i stosuje się do niej przepisy prawa polskiego, a Gwarant
nieodwołalnie oświadcza, że wszelkie ewentualne spory z tytułu niniejszej gwarancji
rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo Sąd Rzeszowie.
Tekst niniejszej Gwarancji będzie sporządzony w języku polskim.
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Sporządzono w_______________, dnia _________________,

[Nazwa banku]
[pieczęć Banku]

…………………………………..
(podpis/y osoby/ób upoważnionych do wystawienia gwarancji Bankowej w imieniu wystawcy/Gwaranta)

