Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr 24 /2021/C066 na zakup, dostawę, instalację i uruchomienie nowej
centrali klimatyzacyjnej z agregatem chłodniczym – 1 sztuka (dalej: ‘urządzenie’) jest prowadzone na rzecz
projektu pt.: „Rozwój i unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania produktu leczniczego
Immunoglobulina ludzka anty-SARS-CoV-2” (numer: POIR.02.01.00-00-C066/20) (dalej: ‘projekt’), dla którego
Spółka otrzymała umowę o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, z Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w
infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Wzory gwarancji bankowych
WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU
(nazwa i adres beneficjenta)
GWARANCJA DOBREGO WYKONANIA UMOWY

Nr …………………..

Zostaliśmy poinformowani, że ………………………. z siedzibą ………………………….. (zwana dalej
„Zamawiającym”) podpisała w dniu [  ] r. Umowę nr: [  ], której przedmiotem jest [  ] (zwaną
dalej „Umową”) z firmą [  ] (zwaną dalej „Wykonawcą”) na kwotę [  ]
Zostaliśmy również poinformowani, że zgodnie z warunkami Umowy Wykonawca ma dostarczyć na
rzecz Zamawiającego gwarancję bankową w wysokości [  ] jako zabezpieczenie należytego
wykonania Umowy.
W związku z powyższym, my, [nazwa, numer KRS oraz adres banku] (zwany dalej „Bankiem”),
działając na zlecenie Wykonawcy, niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązujemy się do
zapłacenia każdej kwoty lub kwot do łącznej wysokości nieprzekraczającej:
[]
(słownie : [  ])
po otrzymaniu od Zamawiającego pierwszego pisemnego żądania zapłaty zawierającego
oświadczenie, że Wykonawca nie wywiązał się względem Zamawiającego ze swoich zobowiązań
umownych.
W celu uwiarygodnienia podpisów, pisemne żądanie zapłaty powinno być przesłane nam pod adres
[  ] w jeden z poniższych sposobów:
za pośrednictwem kluczowanego komunikatu SWIFT (kod SWIFT [  ]),
wraz z
potwierdzeniem Banku, że jest on w posiadaniu oryginału żądania zapłaty wystawionego przez
Zamawiającego, podpisanego przez osoby do tego upoważnione, oraz, że SWIFT przesłany przez
ten Bank dokładnie oddaje treść żądania Zamawiającego, złożonego w ramach niniejszej gwarancji,
a oryginał żądania został wysłany pod wyżej wskazany adres, lub
za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, który potwierdzi, że
podpisy złożone pod żądaniem zapłaty należą do osób upoważnionych do podpisywania w imieniu
Zamawiającego.
W przypadku dokonania wypłaty w ramach niniejszej gwarancji, kwota naszego zobowiązania
będzie automatycznie zmniejszona o wartość dokonanej zapłaty.
Niniejsza gwarancja nabiera mocy w dniu wystawienia i pozostaje ważna do dnia [  ] roku.
Roszczenia z tytułu Gwarancji powinny wpłynąć do Banku najpóźniej w ostatnim dniu ważności
Gwarancji. Po upływie tego terminu lub w przypadku wcześniejszej wypłaty pełnej kwoty

Gwarancji, Gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie, niezależnie od tego, czy jej oryginał
zostanie do Banku zwrócony czy też nie. Zwrot oryginału niniejszej Gwarancji przed upływem
terminu jej ważności będzie rozumiany jako zwolnienie Banku z podjętych zobowiązań i
upoważnienie do anulowania Gwarancji.
Cesja gwarancji jest możliwa tylko za naszą zgodą. Gwarancja została sporządzona według prawa
polskiego. Do wszelkich praw i obowiązków wynikających z tej gwarancji stosuje się prawo
Rzeczpospolitej Polskiej. Wszystkie gwarancje bankowe muszą być awizowane za
pośrednictwem ………………………………………….

WZÓR GWARANCJI PŁATNEJ NA PIERWSZE ŻĄDANIE
(nazwa i adres beneficjenta)
GWARANCJA PŁATNA NA PIERWSZE ŻĄDANIE

Nr …………………..

Zostaliśmy poinformowani, że ……………………….. z siedzibą w ………………………… (zwana dalej
„Zamawiającym”) podpisała w dniu [  ] r. Umowę nr: [  ], której przedmiotem jest [  ] (zwaną
dalej „Umową”) z firmą [  ] (zwaną dalej „Wykonawcą”) na kwotę [  ]
Zostaliśmy również poinformowani, że Wykonawca otrzyma od Zamawiający zaliczkę w kwocie [  ]
po przedstawieniu bankowej gwarancji zwrotu zaliczki wystawionej na rzecz Zamawiającego.
W związku z powyższym, my, [nazwa, numer KRS oraz adres banku] (zwany dalej „Bankiem”),
działając na zlecenie Wykonawcy, niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązujemy się do
zapłacenia każdej kwoty lub kwot do łącznej wysokości nieprzekraczającej:
[]
(słownie : [  ])
po otrzymaniu od Zamawiającego pierwszego pisemnego żądania zapłaty zawierającego
oświadczenie, że Wykonawca nie wywiązał się względem Zamawiającego ze swoich zobowiązań
umownych oraz nie zwrócił wpłaconej przez Zamawiającego całości lub części zaliczki.
W celu uwiarygodnienia podpisów, pisemne żądanie zapłaty powinno być przesłane nam pod adres
[  ] w jeden z poniższych sposobów:
za pośrednictwem kluczowanego komunikatu SWIFT (kod SWIFT [  ]),
wraz z
potwierdzeniem Banku, że jest on w posiadaniu oryginału żądania zapłaty wystawionego przez
Zamawiającego, podpisanego przez osoby do tego upoważnione, oraz, że SWIFT przesłany przez
ten Bank dokładnie oddaje treść żądania Zamawiającego, złożonego w ramach niniejszej gwarancji,
a oryginał żądania został wysłany pod wyżej wskazany adres, lub
za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, który potwierdzi, że
podpisy złożone pod żądaniem zapłaty należą do osób upoważnionych do podpisywania w imieniu
Zamawiającego.
W przypadku dokonania wypłaty w ramach niniejszej gwarancji, kwota naszego zobowiązania
będzie automatycznie zmniejszona o wartość dokonanej zapłaty.
Niniejsza gwarancja nabiera mocy w dniu wystawienia i pozostaje ważna do dnia [  ] roku.

Roszczenia z tytułu Gwarancji powinny wpłynąć do Banku najpóźniej w ostatnim dniu ważności
Gwarancji. Po upływie tego terminu lub w przypadku wcześniejszej wypłaty pełnej kwoty
Gwarancji, Gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie, niezależnie od tego, czy jej oryginał
zostanie do Banku zwrócony czy też nie. Zwrot oryginału niniejszej Gwarancji przed upływem
terminu jej ważności będzie rozumiany jako zwolnienie Banku z podjętych zobowiązań i
upoważnienie do anulowania Gwarancji.
Cesja gwarancji jest możliwa tylko za naszą zgodą. Gwarancja została sporządzona według prawa
polskiego. Do wszelkich praw i obowiązków wynikających z tej gwarancji stosuje się prawo
Rzeczpospolitej Polskiej. Wszystkie gwarancje bankowe muszą być awizowane za
pośrednictwem ………………………

