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Załącznik nr 7 
do Instrukcji udzielania i potwierdzania gwarancji i poręczeń 

 

Gwarant: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie 

___________________________________________________ 
(adres oddziału ) 

reprezentowany przez: 1. _________________________________________________ 
(imię i nazwisko oraz funkcja reprezentującego Gwaranta) 

2. _________________________________________________ 
(imię i nazwisko oraz funkcja reprezentującego Gwaranta) 

Zleceniodawca: ___________________________________________________ 
(nazwa i adres Zleceniodawcy) 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Beneficjent: ___________________________________________________ 
(nazwa i adres Beneficjenta) 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 
 

GWARANCJA   BANKOWA   WADIALNA 

Nr ___ / ___ / ___  

 

 

Tytułem zabezpieczenia zapłaty wadium w wysokości _____________ przez Zleceniodawcę, w odpowiedzi na ogłoszony przez 

Państwa w dniu _______________ przetarg nr ____________ na ____________________________ oraz w związku ze złożeniem 

przez Zleceniodawcę oferty nr ________________ z dnia _____________, Bank Spółdzielczy w Sochaczewie 

___________________ , działając na zlecenie Zleceniodawcy, gwarantuje niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo dokonać na 

Państwa rzecz płatności z tytułu wadium do kwoty: _________________________ (słownie: ___________________ ) na pierwsze 

pisemne żądanie zapłaty zawierające oświadczenie, że Zleceniodawca:  

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie lub*; 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub*;  

3) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po 

jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy, 

oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 tej ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której 

mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 tej ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Zleceniodawcę jako 

najkorzystniejszej lub*,  

4) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy*. 

Dla celów identyfikacyjnych prosimy, aby Państwa pisemne żądanie zapłaty zostało przekazane listem poleconym* / pocztą 

kurierską* za pośrednictwem banku prowadzącego Państwa rachunek. Bank ten potwierdzi, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty 

należą do osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań finansowych w Państwa imieniu. 

Żądanie zapłaty powinno być wysłane na adres: ________________ 
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Gwarancja jest ważna tylko w stosunku do oferty Zleceniodawcy wskazanej w gwarancji. 

Gwarancja jest ważna do dnia ________________ i wygasa automatycznie i całkowicie, jeżeli żądanie z tytułu niniejszej gwarancji 

nie dotrze do nas do tego dnia.  

Oryginał gwarancji powinien zostać zwrócony do nas po upływie terminu ważności lub zaspokojeniu wszystkich Państwa roszczeń 

z gwarancji. Gwarancja staje się bezprzedmiotowa i nieważna wraz z upływem terminu jej ważności, nawet jeżeli nie zostanie nam 

zwrócona. 

 

Ponadto gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie, gdy wysokość świadczeń z gwarancji zrealizowanych przez nas osiągnie 

kwotę gwarancji, lub gdy oryginał dokumentu gwarancji zostanie nam zwrócony przed upływem terminu ważności gwarancji. 

Gwarancja niniejsza jest nieprzenośna.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* niepotrzebne usunąć z tekstu – nie skreślać  
 
 
 

  

(miejscowość, data) (pieczęć i podpisy osób działających w imieniu Banku) 


