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Aneks  nr 2 
do Gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium 

nr GWo/3412/2019/081 z dnia 10.07.2019 roku zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 30.08.2019 roku 
 
 
GWARANT: 
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 24, 00-133 
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009831, z kapitałem zakładowym w 
wysokości 86 352 300 zł, wpłaconym w całości, NIP 526-025-10-49 

 
BENEFICJENT: 
Gmina Miasto Świnoujście 
reprezentowana przez prezydenta Miasta Świnoujście, działającego jako zarządca dróg publicznych 
ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście 
NIP: 8551571375, REGON: 811684290 
 
ZOBOWIĄZANY: 
„SWECO CONSULTING” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. 
Franklina Roosevelta nr 22, 60-829 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w 
Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 
0000140225, o kapitale zakładowym w wysokości 15.234.500,00 złotych, wpłaconym w całości, NIP: 
5220004190, Regon: 006744144 
 

 
§ 1 

Uwzględniając wniosek Zobowiązanego z dnia 04.11.2019 r. PZU SA wprowadza następujące zmiany w treści 
gwarancji: 
 
1) § 3 otrzymuje następujące brzmienie: 
„   1.  Gwarancja obowiązuje od dnia 15.07.2019 r. do dnia 13.01.2020 r. włącznie i tylko żądanie zapłaty, 

doręczone Gwarantowi do tego dnia na wskazany w § 8 pkt 1 adres korespondencyjny, spełniające wszystkie 
wymogi formalne określone w § 2 ust. 2, będzie powodowało obowiązek zapłaty z tytułu gwarancji.  

2.  Żądanie zapłaty powinno zawierać wskazanie rachunku bankowego Zamawiającego, na który Gwarant 
powinien przelać żądaną kwotę oraz powinno być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń 
w imieniu Zamawiającego.” 

 
§ 2 

Pozostałe postanowienia gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium nr GWo/3412/2019/081 z dnia 10.07.2019 
r. zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 30.08.2019 r. nie ulegają zmianie.  

 
 

§ 3 
Niniejszy Aneks  sporządzono w formie elektronicznej i opatrzono kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz 
elektronicznym znacznikiem czasu. 

 
 

§ 4 
Niniejszy Aneks obowiązuje od dnia 05.11.2019 r.  

 
 
 

Miejscowość: Poznań 
 

W imieniu Gwaranta: 
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