Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania poręczeń wadialnych

Oświadczenie o udzielenie poręczenia wadium nr ……………………………
……………………………….…………………………………………………………………,
(nazwa i adres Funduszu )

wpisanym do ………………………………………………………………………………......,
(oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja Funduszu)

pod numerem KRS ………………………, o numerze identyfikacji podatkowej NIP
…………….……….. i kapitale zakładowym w kwocie………………..……….., opłaconym
do kwoty ……………….…, REGON ……………………, reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej "Funduszem"
oświadcza, że udziela poręczenia wadium ………………………………………………
……………………………………………….. zwanemu dalej Zamawiającym,
za
…………………………………………………………….……………………………………..
zwaną/ego dalej Wykonawcą
Na następujących zasadach:
§1
Wykonawca ubiega się o pozyskanie zamówienia od …………………………………........…
/Nazwa zamawiającego/

zgodnie z ogłoszeniem nr………………………….., pod nazwą ………………………
…………………………………………………………………………………….....………......
§2
1. Mając na względzie postanowienia § 1, po rozpatrzeniu Wniosku Przedsiębiorcy, Fundusz
udziela na rzecz Zamawiającego poręczenia wadialnego w kwocie ………………
(słownie …………………………… złotych) zgodnie z Umową o udzielenie
poręczenia/Umowa o udzielenie odnawialnej linii poręczeń wadialnych
nr ……
z dnia………………………..
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2. Fundusz udzielając poręczenia przyjmie na siebie obowiązek bezwarunkowej,
nieodwołalnej i na pierwsze żądanie wypłaty środków pieniężnych równowartości
wadium zgodnie z przepisem art. 46 ust. 4a i 5 ustawy prawo zamówień publicznych (dalej
także p.z.p.), w przypadkach gdy w postępowaniu o którym mowa w ust.1 Wykonawca:
a) w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 3, p.z.p.
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o
których mowa w art. 25 ust. 1 p.z.p., pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 p.z.p., lub informacji o
tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki,
o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3p.z.p., co powodowało brak możliwości
wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
b) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie, jeżeli oferta Wykonawcy została wybrana.
c) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
d) podpisanie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Przedsiębiorcy.
3. Niniejsze poręczenie wadialne obowiązuje od dnia ………… do dnia ……………………
4. Zobowiązanie Funduszu z tytułu poręczenia wygasa w przypadku:
a) dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej innej niż oferta Wykonawcy lub w
przypadku unieważnienia postępowania, z zastrzeżeniem, że zobowiązanie Funduszu z
tytułu poręczenia nie wygasa w przypadku, gdy Zamawiający będzie uprawniony do
zatrzymania wadium na podstawie art. 46 ust. 4a p.z.p.,
b) upływu terminu wskazanego w niniejszej Umowie,
c) jeśli wezwanie do wypłaty wadium nie zostanie przekazane do Funduszu w terminie
ważności poręczenia,
d) Zamawiający zwolni Wykonawcę ze zobowiązań zabezpieczonych poręczeniem
wadialnym,
e) Wykonawca dostarczy wymagane przez Zamawiającego należytego wykonania umowy
albo jeśli tak nie jest wymagane, z chwilą zawarcia umowy z Zamawiającym,
f) postępowanie w trybie ustawy prawo zamówień publicznych zostanie przez
Zamawiającego unieważnione, a odwołania zostaną ostatecznie rozstrzygnięte lub
upłynie termin do ich składania,
g) wycofania oferty z postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych przed
ostatecznym terminem składania ofert,
h) oryginał dokumentu Oświadczenia zostanie zwrócony Funduszowi.
§3
1. Wezwanie o zapłatę sumy wadium wywrze skutek wobec Funduszu jeśli zawierać będzie
pisemne oświadczenie Zamawiającego stwierdzające, że żądanie zapłaty kwoty wadium
jest należne w związku z wystąpieniem jednej z okoliczności określonej w § 2 ust. 2 wraz
z zakreśleniem konkretnej okoliczności.
2. Wezwanie do zapłaty sumy wadium musi być podpisane przez reprezentanta
Zamawiającego lub osobę legitymującą się pełnomocnictwem Zamawiającego.
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Pełnomocnictwo powinno, pod rygorem bezskuteczności wezwania, stanowić załącznik do
wezwania.
3. Wyplata wadium nastąpi w terminie do 14 dni od dnia doręczenia kompletnego wezwania
do zapłaty wadium na adres dla celów powiadomień Funduszu, wskazany na wstępie
niniejszego Oświadczenia.
4. Poręczenie wadialne jest ważne w stosunku do pierwszej oferty złożonej przez
Przedsiębiorcę.
……............................................................
pieczęć i podpisy osób działających w imieniu Funduszu
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