[GWARANCJA BANKOWA]
Beneficjent:
Polskie LNG S.A.
ul. Ku Morzu 1
72-602 Świnoujście
KRS: 0000345690
[●], dnia [●]
GWARANCJA NALEŻYTEGO WYKONANIA NR [●]
1.

Zostaliśmy poinformowani przez naszego klienta - [●] z siedzibą w [●], wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez [●], pod numerem KRS [●], numer identyfikacji
podatkowej NIP: [●] ("Oferent"), że w związku z wszczętą przez Państwa procedurą
udostępnienia terminalu LNG w Świnoujściu 2020 („Procedura”) Oferent ma zamiar złożyć
Państwu swoją ofertę polegającą na złożeniu zamówienia na świadczenie przez Państwa usług
wskazanych w Procedurze, w tym usługi regazyfikacji.

2.

Dodatkowo, zostaliśmy poinformowani, że w wypadku zaakceptowania przez Państwa oferty
Oferenta będzie on zobowiązany do zawarcia z Państwem, w terminie do dnia [30 kwietnia]
2020 roku, umowy o regazyfikację ("Kontrakt").

3.

Zgodnie z warunkami Procedury Oferent zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia swojej
oferty oraz należytego wykonania Kontraktu w kwocie brutto [●] PLN [kwota odpowiadająca 6krotności szacowanych miesięcznych zobowiązań finansowych Oferenta jako użytkownika
terminalu na podstawie Kontraktu1] ("Zabezpieczenie Wykonania").

4.

Zabezpieczenie Wykonania służy pokryciu Państwa roszczeń z tytułu:
a) niewypełnienia lub nienależytego wypełnienia przez Oferenta jego zobowiązań wynikających
ze złożonej Państwu oferty, w tym w szczególności niezawarcia przez Oferenta Kontraktu w
terminie do dnia [30 kwietnia] 2020 roku;
b) niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Oferenta wynikających z Kontraktu,
w tym również kar umownych, w tym także z tytułu rozwiązania, wypowiedzenia lub
wygaśnięcia Kontraktu przed upływem terminu, na który został zawarty;
także m.in. z uwagi na otwarcie w stosunku do Oferenta postępowania likwidacyjnego lub
ustanowienia w stosunku do Oferenta zarządu przymusowego.

5.

Zabezpieczenie Wykonania zgodnie z Procedurą oraz Kontraktem stanowić ma bezwarunkowa
oraz nieodwołalna gwarancja bankowa płatna na pierwsze żądanie.

6.

W związku z powyższym, my, [nazwa Banku], z siedzibą w [●], wpisani do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez [●], pod numerem KRS [●], numer identyfikacji
podatkowej NIP: [●] i kapitale zakładowym całkowicie wpłaconym w wysokości [●] zł i kapitale
zakładowym całkowicie wpłaconym w wysokości [●] zł ("Bank"), działając na zlecenie Oferenta,
niezwłocznie, nieodwołalnie i bezwarunkowo, bez żadnych zastrzeżeń, sprzeciwów ani
roszczeń zwrotnych, wypłacimy Beneficjentowi każdą kwotę lub kwoty do ich łącznej
maksymalnej wysokości:
[kwota odpowiadająca 6-krotności szacowanych miesięcznych zobowiązań
finansowych Oferenta jako użytkownika terminalu na podstawie Kontraktu]2
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Wysokość gwarancji może ulec zmianie zgodnie z Procedurą.
Patrz przypis 1.

w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania pierwszego, pisemnego żądania zapłaty
Beneficjenta, powołującego się na niniejszą gwarancję, zawierającego oświadczenie, że,
w zależności od okoliczności, Oferent nie wypełnił lub nienależycie wypełnił swoje
zobowiązania wynikające z oferty złożonej w ramach Procedury lub nienależycie wykonał lub
nie wykonał swoich obowiązków określonych w Kontrakcie, oraz określającego kwotę
przysługującego Państwu z tego tytułu roszczenia wobec Oferenta.
7.

Państwa pisemne żądanie zapłaty powinno powoływać się na niniejszą gwarancję oraz być nam
przedstawione w Terminie Ważności (zdefiniowanym w punkcie 11 poniżej), w oryginale, do
naszego Banku na adres [●] lub komunikatem SWIFT za pośrednictwem Państwa banku.

8.

Żądanie zapłaty w oryginale może być przekazane osobiście, pocztą lub przesyłką kurierską
wraz z potwierdzeniem Państwa banku lub notariusza, że podpisy na tym dokumencie zostały
złożone przez osoby upoważnione do reprezentowania Beneficjenta zgodnie z odpisem z KRS
(zawierającym dane aktualne na dzień sporządzania żądania zapłaty) lub należą do osób
uprawnionych na podstawie pełnomocnictw do podpisywania żądań zapłaty z gwarancji.

9.

Żądanie za pośrednictwem Państwa banku z wykorzystaniem komunikatu SWIFT, musi
zawierać oświadczenie banku Beneficjenta: (1) że jest w posiadaniu oryginału żądania zapłaty,
(2) że podpisy złożone pod żądaniem zapłaty należą do osób uprawnionych do reprezentowania
Beneficjenta zgodnie z odpisem z KRS (zawierającym dane aktualne na dzień sporządzania
żądania zapłaty) lub należą do osób uprawnionych na podstawie pełnomocnictw do
podpisywania żądań zapłaty z gwarancji oraz, (3) że treść żądania zapłaty została w całości
zacytowana w komunikacie SWIFT.

10.

W wypadku, gdy na skutek alokacji usług zgodnie z Procedurą kwota niniejszej gwarancji będzie
wyższa niż kwota odpowiadająca 6-krotności szacowanych miesięcznych zobowiązań
finansowych Oferenta z tytułu Kontraktu, zobowiązania z niniejszej gwarancji ulegają
pomniejszeniu o różnicę pomiędzy kwotą gwarancji a kwotą, o której mowa w zdaniu
poprzedzającym, co zostanie potwierdzone w treści Kontraktu lub odrębnym oświadczeniu
Beneficjenta, przy czym podpisy złożone na Kontrakcie lub oświadczeniu muszą być
potwierdzone w sposób przewidziany dla żądania zapłaty.

11.

Niniejsza gwarancja jest ważna i wykonalna od dnia wystawienia i wygasa automatycznie i
całkowicie w dniu [data nie wcześniejsza niż rok od daty wskazanej w ust. 2], jeżeli do tego
czasu nie otrzymamy Państwa żądania zapłaty zawierającego ww. oświadczenie, niezależnie
od tego, czy niniejszy dokument zostanie nam zwrócony czy nie, a jeżeli data ta przypadałaby
w dniu, w którym Bank nie wykonuje swojej działalności i nie może odebrać żądania
Beneficjenta, do pierwszego następującego po nim dnia, w którym Bank wykonuje swoją
działalność ("Termin Ważności"). Żądanie zapłaty należy złożyć w siedzibie Banku najpóźniej
do godziny 16:00 (czasu warszawskiego) ostatniego dnia Terminu Ważności.

12.

Zobowiązanie Banku z tytułu gwarancji wygasa ponadto automatycznie i całkowicie:
a) z dniem otrzymania przez Bank Państwa pisma, potwierdzającego zwolnienie nas przez
Państwa jako Beneficjenta ze wszystkich zobowiązań wynikających z gwarancji,
b) gdy świadczenia z tytułu gwarancji wypłacone przez Bank osiągną kwotę gwarancji,
c) z dniem zwrócenia nam oryginału gwarancji.

13.

Bank zobowiązany jest do zapłaty kwoty gwarancji, jeżeli otrzymał żądanie zapłaty w Terminie
Ważności, chociażby data zapłaty przypadała po tym terminie.

14.

Każda zapłata dokonana przez nas w związku z niniejszą gwarancją pomniejsza nasze
zobowiązanie o zapłaconą kwotę.

15.

Uprawnienia wynikające z niniejszej gwarancji nie mogą być przenoszone bez naszej pisemnej
zgody.
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16.

Niniejsza gwarancja podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z
niniejszą gwarancją, odnoszące się do jej interpretacji, wykonania lub naruszenia, zostaną
przedłożone do rozpatrzenia sądowi właściwemu dla siedziby Beneficjenta.
W imieniu i na rzecz [nazwa Banku]

________________________
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