
Znak sprawy LP.281.63.2019 

Załącznik nr 7 do SIWZ 

Warunki gwarancji bankowej i gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia 
wnoszonych jako wadium 

 
Zamawiający (Beneficjent):   
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SPÓŁKA AKCYJNA W KRAKOWIE 
ul. św. Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków 

1. Zamawiający wymaga by Gwarancja (Poręczenie) zawierała oświadczenie Gwaranta (Poręczyciela) o treści 
podanej w ramce: 

 
Gwarant (Poręczyciel)  zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo do zapłaty kwoty wadium na 
pierwsze żądanie Zamawiającego złożone  w okresie ważności wadium, jeżeli wystąpi co najmniej jedna 
z następujących okoliczności: 

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na 
warunkach określonych w ofercie, 

2. Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy  

3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy,  

4. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego nie złożył żądanych w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia: 

a. oświadczeń lub dokumentów  potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
lub  

b. oświadczeń lub dokumentów  potwierdzających spełnianie przez oferowane roboty budowlane 
wymagań określonych przez Zamawiającego lub 

c. pełnomocnictw,  

co powodowałoby brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, 
chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.  

 
2. Dzień w którym upływa termin składania ofert jest pierwszym dniem ważności wadium wniesionego na okres 60 

dni związania ofertą.  
3. Zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela zawarte w powyższym oświadczeniu nie może być uwarunkowane np. 

bezspornością żądanych kwot lub uznaniem żądanych kwot przez Wykonawcę lub też złożeniem jakiegokolwiek 
oświadczenia ze strony Wykonawcy.  

4. Dopuszcza się żądanie poświadczenia przez notariusza, złożonych na wezwaniu do zapłaty skierowanym do 
Gwaranta/ Poręczyciela podpisów osób upoważnionych do reprezentacji Zamawiającego. 

5. Nie dopuszcza się żądania potwierdzenia podpisów osób upoważnionych do reprezentacji Zamawiającego przez 
inne instytucje (nie dotyczy banku obsługującego rachunek bieżący Zamawiającego). Dopuszcza się żądanie kopii 
bankowej karty wzorów podpisów osób upoważnionych do reprezentacji Zamawiającego. 

6. Nie dopuszcza się żądania złożenia wezwania do zapłaty kwoty wadium za pośrednictwem banku lub 
jakiejkolwiek innej instytucji.  

7. Zamawiający ma prawo doręczyć Gwarantowi/ Poręczycielowi wezwanie do zapłaty kwoty wadium osobiście, za 
pośrednictwem operatora pocztowego lub w inny sposób. 

8. Gwarancja (Poręczenie) nie może odwoływać się do warunków zawartych w innych  dokumentach stosowanych 
przez Gwaranta/Poręczyciela, takich jak np. ogólne warunki gwarancji/poręczeń, regulaminy, instrukcje, wzory itp. 

9. Gwarancja (Poręczenie) nie może zawierać klauzuli, iż Gwarancja (Poręczenie) jest nieważna/nieważne, jeśli z 
tytułu jej/ jego wystawienia Wykonawca nie dokonał płatności składki (raty składki) w ustalonym terminie. 

10. Dokumenty gwarancyjne/ poręczenia muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń  
woli w imieniu instytucji wystawiających, tj. do zaciągania zobowiązań w imieniu Gwaranta/ Poręczyciela. 
Dokumenty gwarancyjne/ poręczenia muszą być sporządzone w języku polskim pod rygorem nieważności 

11. Do dokumentu gwarancyjnego/ poręczenia stosuje się wyłącznie prawo polskie. Gwarancja/ poręczenie  nie może 
odwoływać się do przepisów prawa innego niż polskie. Spory pomiędzy Gwarantem/Poręczycielem a 
Beneficjentem z tytułu gwarancji/poręczenia rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Beneficjenta. 


