Załącznik Nr 6
………………………………………, dn. ………2017 r.
G.EN. GAZ ENERGIA
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Stanisława Dorczyka 1
62-080 Tarnowo Podgórne
GWARANCJA BANKOWA ZAPŁATY Nr ……

Otrzymaliśmy od Naszego Klienta ……………………………………..……………………………… (zwanego dalej „Zleceniodawcą”),
zlecenie udzielenia na Państwa rzecz bankowej gwarancji zapłaty kwoty ………….…………………..,- PLN (słownie:
…………………………………………..…………………….. 00/100), w związku z umową nr ……………………………….. zawartą
pomiędzy Zleceniodawcą a Beneficjentem w dniu ……………………………………………. r. wraz z ewentualnymi późniejszymi
zmianami (zwaną dalej „Umową”).
W związku z powyższym, my, ………………….……………………………………………………….. (zwany dalej „Bankiem"), działając na
zlecenie Zleceniodawcy, gwarantujemy niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo dokonanie na Państwa rzecz płatności do łącznej
kwoty …………………………….………….- PLN (słownie: ………………………………………………………00/100), na Państwa
pierwsze pisemne żądanie zapłaty, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w Państwa imieniu,
zawierające oświadczenie, że Zleceniodawca nie wywiązał się częściowo lub całkowicie ze swoich zobowiązań wynikających
z Umowy.
W przypadku nie wypełnienia przez Zleceniodawcę zobowiązań, o których mowa powyżej, Beneficjentowi przysługuje prawo żądania
kwoty odpowiadającej pełnej kwocie niniejszej gwarancji.
Płatność z tytułu niniejszej gwarancji zostanie przez nas dokonana w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez nas wyżej wymienionego
pisemnego żądania zapłaty. Dniem zapłaty będzie dzień, w którym rachunek bankowy Beneficjenta zostanie uznany sumą wskazaną w
żądaniu.
W celu identyfikacji żądanie Beneficjenta należy przekazać za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Beneficjenta, który
powinien potwierdzić, że podpisy na żądaniu zapłaty należą do osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu
Beneficjenta.
Pisemne żądanie zapłaty powinno być doręczone w oryginale na adres Banku: ……………………………………………………………….
Niniejsza Gwarancja będzie ważna i skuteczna do pełnej wysokości kwoty, której dotyczy, od dnia wystawienia do dnia
…………………………………………… r. włącznie i wygasa automatycznie i całkowicie, w przypadku:
1)
2)

3)
4)
5)

gdyby Wasze żądanie zapłaty wraz z Waszym oświadczeniem nie zostało nam przekazane w terminie ważności gwarancji,
zwolnienia nas przez Was ze wszystkich zobowiązań przewidzianych w gwarancji, przed upływem terminu ważności
gwarancji, co może nastąpić jedynie w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osoby upoważnione do składania
oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta,
gdy nasze świadczenia z tytułu niniejszej gwarancji osiągną kwotę gwarancji,
zwrócenia nam niniejszej gwarancji,
upływu terminu gwarancji.

Niniejsza gwarancja powinna być nam zwrócona po upływie terminu jej ważności lub w przypadku jej wygaśnięcia
tytułu.

z innego

Nasze zobowiązanie z tytułu niniejszej gwarancji wygasa z upływem terminu jej ważności pomimo niezwrócenia jej nam.
Niniejsza gwarancja jest nieprzenoszalna.
Niniejsza gwarancja została wystawiona w języku polskim i podlega prawu polskiemu. W przypadku sporu sądowego właściwy będzie
sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Beneficjenta.
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