
 

                 
UBEZPIECZENIOWA GWARANCJA ZAPŁATY WADIUM  

Nr 02GG06/0524/22/0002 
Dla: 
GMINA OLESZYCE 
ul. RYNEK 1, 37-630 OLESZYCE 
zwanego dalej “Beneficjentem gwarancji” 
z tytułu wadium w przetargu na: 
"Przebudowa i termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Oleszycach i modernizacja Centrum Rekreacyjno-
Sportowego w Oleszycach." 
Nr postępowania: BGP.271.11.2022 
 

1. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group, z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 22, 
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 
0000054136 wysokość kapitału zakładowego 137.640.100,00 zł w całości wpłaconego, NIP 526-00-38-806, reprezentowane na 
podstawie pełnomocnictwa nr BZA/02/24/01/2022 z dnia 24.01.2022r. przez: 
AGNIESZKA MICHALSKA-SŁOWIK - Kierownik ds. Ubezpieczeń Finansowych 
zwanym dalej ,,InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group”, 
działając na wniosek P.H.U. "REMBUD" ROMAN SIRYK z siedzibą w 37-630 OLESZYCE, przy ul. PODWALNA 14A (zwanego dalej 
“Zobowiązanym” lub „Wykonawca”) niniejszym gwarantuje nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Beneficjenta 
gwarancji bez protestu, zapłatę kwoty 30.000,00 złotych (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100) z tytułu zatrzymania wadium w 
związku z zaistnieniem co najmniej jednego z przypadków określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 
2019r. wraz z późniejszymi zmianami (dalej: Ustawa), tj.: 

1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.107 ust.2 lub art. 128 ust.1 Ustawy, z przyczyn leżących po jego 
stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust.1 Ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust.1 Ustawy, innych 
dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co 
spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej; 

2) wykonawca, którego oferta została wybrana: 
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego 
oferta została wybrana. 

2. Kwota gwarancji stanowi górną granicę odpowiedzialności InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group, a każda wypłata z tytułu 
gwarancji obniża odpowiedzialność InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group o wysokość wypłaconej kwoty. 
3. Niniejsza gwarancja jest ważna w okresie od 04.10.2022r. do 03.11.2022r., (zwanym dalej “okresem ważności gwarancji”). Przez 
okres ważności gwarancji rozumie się okres czasu w którym zaistniał którykolwiek z przypadków, o których mowa w ust. 1, skutkujących 
zatrzymaniem wadium. 
4. Zapłata przez InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group kwoty , o której mowa w ust. 1, nastąpi w terminie do 30 dni od dnia doręczenia 
do InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group przez Beneficjenta gwarancji pisemnego żądania wypłaty wraz z pisemnym 
oświadczeniem, że kwota roszczenia jest należna w związku z zaistnieniem jednego z przypadków zatrzymania wadium określonych w 
ust.1. 
5. Żądanie zapłaty powinno: 

1) być podpisane przez Beneficjenta gwarancji lub osoby przez niego umocowane, ze wskazaniem podstawy umocowania, 
2) być oparte wyłącznie na zdarzeniach, które zaszły w okresie ważności gwarancji, 
3) być doręczone do InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group najpóźniej w terminie 3 dni po okresie ważności gwarancji w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności,  
4) zawierać oznaczenie rachunku bankowego, na który ma nastąpić wypłata z gwarancji, 
5) wskazywać przypadek określony w ust.1 gwarancji, którego zaistnienie stanowiło przyczynę zatrzymania wadium. 

6. Gwarancja wygasa po upływie okresu jej ważności, a także w następujących przypadkach: 
1) przez zwolnienie InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group przez Beneficjenta gwarancji z zobowiązania wynikającego z 

gwarancji 
2) po wypłacie przez InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group pełnej kwoty gwarancji. 

7. Prawa z niniejszej gwarancji nie mogą być przedmiotem przelewu bez uprzedniej pisemnej zgody InterRisk TU S.A. Vienna Insurance 
Group, pod rygorem nieważności. 
8. Spory mogące wyniknąć z niniejszej gwarancji podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla siedziby InterRisk TU S.A. Vienna 
Insurance Group. 
 
Lublin dnia 03.10.2022r. 
 
 
 
 

 
………….................................................... 

        Za InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group  
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