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Katowice, dnia ………………….. 

……………………………… 

……………………………… 

………………………………. 

Oświadczenie Poręczyciela o udzieleniu poręczenia zapłaty wadium  

§ 1. 

Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-203), al. Roździeńskiego 188, 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, 

Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000005627, kapitał zakładowy: 

6.510.000,00 zł, REGON: 277483759, NIP: 954-23-67-405, zwana dalej „Poręczycielem”, reprezentowana przez: 

…………………………. - …………………………… 

udziela niniejszym poręczenia za zobowiązanie: 

………………………….. z siedzibą: …………., ul. ………., wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego: Sąd Rejonowy 

Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: ……………, 

NIP: …………., REGON: ………….., zwanej dalej „Zobowiązanym”, 

wobec Zamawiającego, którym jest ……………………….., z siedzibą: ……………………….., ul. …………………………, 

do zapłaty świadczenia pieniężnego równego kwocie wadium, w związku z przystąpieniem przez Zobowiązanego do 

przetargu publicznego organizowanego przez Zamawiającego. Zamawiający zatrzymuje wadium w sytuacjach 

przewidzianych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. 

zm.) w szczególności w art. 46 ust. 4a i ust. 5. 

§ 2. 

Zobowiązanie Poręczyciela do zapłaty świadczenia pieniężnego równego kwocie wadium dotyczy przetargu: 

− nazwa: ………………………  

− numer: ………………………    

§ 3. 

1. Odpowiedzialność Poręczyciela jest ograniczona do kwoty maksymalnej w wysokości …………..zł. 

2. Zakres odpowiedzialności Poręczyciela z tytułu udzielonego poręczenia nie obejmuje: odsetek, prowizji, opłat ani 

innych kosztów związanych z przystąpieniem do przetargu należnych Zamawiającemu. 

3. Poręczenie niniejsze jest terminowe i udzielone na okres … dni, tj. od dnia ……….. r. do dnia  

…………… r., powiększony o 1 miesiąc, z zastrzeżeniem, iż termin jednego miesiąca oznacza termin techniczny 

wyłącznie do wezwania Poręczyciela przez Zamawiającego do wykonania obowiązku realizacji poręczenia. 
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4. W razie braku wezwania Poręczyciela przez Zamawiającego w terminie technicznym do wykonania poręczenia, 

uznaje się, że Poręczyciel jest zwolniony z obowiązku wypłaty poręczenia, a poręczenie wygasa z końcem okresu 

związania ofertą. 

§ 4. 

1. Poręczyciel dokona wypłaty świadczenia pieniężnego równego kwocie wadium na rzecz Zamawiającego tytułem 

udzielonego nieodwołalnego poręczenia bezwarunkowo i na pierwsze żądanie, jeżeli zostanie ono zgłoszone przez 

Zamawiającego w terminie, o którym mowa w § 3. 

2. Poręczyciel wypłaca na rzecz Zamawiającego środki pieniężne stanowiące przedmiot udzielonego poręczenia 

niezwłocznie po dniu otrzymania wezwania do zapłaty wadium, nie później niż w terminie oznaczonym przez 

Zamawiającego w SIWZ, bądź w inny sposób. 

§ 5. 

1. Poręczyciel oświadcza, że jest podmiotem, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. 

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 poz. 359 z późn. zm.), co kwalifikuje 

niniejszą formę wniesienia wadium zgodnie z przepisem art. 45 ust. 6 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych. 

2. Wszelkie spory mogące wystąpić w związku z niniejszym poręczeniem będą rozstrzygane przez sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

 

 

       _________________________________ 

  (Poręczyciel) 

 


