
Załącznik nr 9 do SIWP 

 

Deklaracja wystawcy weksla własnego 

in blanco (wzór) 

 

zawarta w dniu ……….... pomiędzy: 

Górnośląską Agencją Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.  z siedzibą w Gliwicach (44-100) 

przy ulicy Wincentego Pola 16, działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – 

Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy, pod numerem KRS 

0000089796, NIP 6312203756, REGON 276142230, o kapitale zakładowym w wysokości ………………….. 

(opłacony w całości), 

w imieniu której występuje Prezes Zarządu - Bogdan Traczyk 

zwaną dalej remitentem 

a 

……………………… . z siedzibą w ………….. przy ulicy ……………. , KRS ………………. , kapitał zakładowy: 

…………………..  zł, NIP: ………………. ,  REGON: …………………………..   

reprezentowanym przez Prezesa Zarządu – ……………………………………… 

zwanym dalej wystawcą weksla 

§ 1 

Przedmiotem deklaracji jest sposób w jaki remitent wypełni weksel własny in blanco wystawiony 

na zabezpieczenie roszczeń remitenta wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy na realizację usługi wycinki drzew nr GAPR – NGIII/ ……. / 2021 / … z dnia …... zawartej 

pomiędzy remitentem jako Zamawiającym a wystawcą weksla jako Wykonawcą wycinki, w tym 

w szczególności roszczeń, o których mowa w § 10 ust. 1 lit. a i § 3 ust. 10 tej umowy.  

 

§ 2 

1. Remitent na prawo wypełnić weksel na kwotę niezaspokojonych roszczeń przysługujących 

mu wobec wystawcy weksla, jednak do kwoty nie wyższej niż 140 000,00 zł (sto czterdzieści 

tysięcy złotych 00/100). 

2. Remitent ma prawo uzupełnić weksel o dzień wystawienia weksla oraz dzień płatności weksla, 

przy czym dzień płatności nastąpi nie wcześniej niż dzień pierwszego wezwania wystawcy 

do zapłaty.   

3. Remitent ma prawo uzupełnić weksel o miejsce płatności według swego uznania. 

4. Remitent w miejsce osoby, na której rzecz ma nastąpić zapłata wpisze siebie. 

5. Remitent wypełniając weksel może go opatrzyć klauzulą "bez protestu", wpisać domicyliata oraz 

uzupełnić o inne elementy przewidziane przepisami prawa wekslowego.  

6. Remitent zawiadomi wystawcę weksla o wypełnieniu weksla listem poleconym 

za  otwierdzeniem odbioru pod adresem ……. Pismo zwrócone z adnotacją z urzędu 

pocztowego: „nie podjęto w terminie”, „adresat wyprowadził się” lub tym podobne, uznaje się 

za doręczone z dniem pierwszej awizacji lub adnotacji doręczyciela informującej o braku 

możliwości dokonania awizacji. 



§ 3 

Remitent zwróci wystawcy weksel, jeżeli wystawca weksla zaspokoi wszelkie roszczenia remitenta 

wynikające z umowy, o której mowa w § 1. W takim przypadku odbiór weksla nastąpi osobiście w 

siedzibie remitenta. W razie braku odbioru weksla przez wystawcę, remitent będzie upoważniony – 

według swojego uznania - do protokolarnego zniszczenia weksla lub do jego zwrotu przesyłką poleconą 

na ostatni adres wystawcy weksla wskazany w § 2 ust. 6. Z chwilą nadania weksla przesyłką poleconą 

ryzyko związane z utratą lub zaginięciem weksla przechodzi na wystawcę weksla. 

 

§ 4 

W sprawach dotyczących niniejszej umowy stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa 

Wekslowego. 

 

 

 

 

  ..........................................................  .......................................................... 

 (czytelny podpis Wystawcy weksla)    (czytelny podpis remitenta) 
 

  

 


