…………………………
/data wystawienia/
PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna w Lublinie
ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
GWARANCJA BANKOWA/UBEZPIECZENIOWA*
W związku z zamiarem zawarcia/zawarciem* przez ……………………………………….…..
(„Kontrahent”)
z PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, wpisaną
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą
w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000343124, NIP 946-259-38-55, REGON: 060552840, wysokość kapitału zakładowego: 9 729 424
160,00 PLN, kapitał zakładowy w całości wpłacony („Beneficjent”),
Generalnej Umowy Dystrybucji dla Usługi Kompleksowej …………………………………
(„Umowa”)
oraz wynikającego z tej Umowy obowiązku pozyskania i przedłożenia przez Kontrahenta gwarancji jej
należytego wykonania,
………………………………………………………………………………………………….
(określenie Gwaranta)
niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo, bez względu na jakikolwiek ewentualny spór pomiędzy
Beneficjentem i Kontrahentem dotyczący Umowy, zobowiązuje się zapłacić na rzecz Beneficjenta
każdą kwotę do maksymalnej wysokości :
…………………………….. PLN
słownie (…………………………………………….……)
- na pierwsze pisemne żądanie Beneficjenta zawierające oświadczenie, iż Kontrahent nie wykonał lub
nienależycie wykonał zobowiązania wynikające z Umowy.
Każde żądanie zapłaty powinno być wysłane na adres …………………… (adres placówki na
terytorium Polski) po potwierdzeniu przez bank Beneficjenta, iż żądanie wypłaty zostało podpisane
przez osoby upoważnione do reprezentowania Beneficjenta*.
Gwarant dokonuje wypłaty w terminie do 7 dni od daty otrzymania żądania zapłaty od Beneficjenta.
Każda wypłata w ramach Gwarancji zmniejsza kwotę zobowiązania Gwaranta o wartość dokonanej
wypłaty.
Niniejsza Gwarancja wchodzi w życie w dniu wystawienia i jest ważna do dnia _________, z tym
zastrzeżeniem, iż jeśli ostatni dzień ważności Gwarancji nie przypada w dzień roboczy rozumiany jako dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
od pracy - ważność Gwarancji przedłuża się do pierwszego następującego po tej dacie dnia
roboczego.
Po upływie ważności niniejszej Gwarancji powinna ona być zwrócona Gwarantowi, jednakże
zobowiązanie Gwaranta z tytułu Gwarancji wygasa również z upływem terminu jej
obowiązywania, nawet w przypadku, gdy nie zostanie zwrócona.
Niniejsza Gwarancja zostaje wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Rzeczpospolitej
Polskiej, i stosuje się do niej przepisy prawa polskiego, a Gwarant nieodwołalnie oświadcza, że
wszelkie ewentualne spory z tytułu niniejszej Gwarancji rozstrzygane będą przez Sąd właściwy
dla siedziby Beneficjenta.

