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Załącznik do SIWZ nr 12- Wzór gwarancji należytego wykonania umowy 

 

/stempel Gwaranta/                                                    

………………….., dnia  ……….……. 

 

Wzór  

Ubezpieczeniowa/bankowa gwarancja 

należytego wykonania umowy 

Nr ……. 

 

BENEFICJENT Stowarzyszenie Rzeczpospolita Samorządna, Rynek 17, 59-330 Ścinawa 

 

ZOBOWIĄZANY   

 

 

GWARANT  

 

 

 

1. Niniejsza gwarancja należytego wykonania umowy (zwana dalej Gwarancją) została wystawiona na wniosek 

Zobowiązanego w związku z Umową, której przedmiotem jest „……………………….”(zwaną dalej Umową), 

która zostanie zawarta przez Zobowiązanego z Beneficjentem po przedstawieniu niniejszej Gwarancji.  

2. Gwarancja zabezpiecza zobowiązanie Zobowiązanego wobec Beneficjenta z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy, w tym z tytułu kar umownych. 

3. Gwarant odpowiada wyłącznie w zakresie zabezpieczonym Gwarancją, jeżeli roszczenie Beneficjenta do 

Gwaranta zostanie skierowane w terminie określonym w ust. 6 i tylko w części odpowiadającej niewykonaniu 

bądź nienależytemu wykonaniu Umowy. 

4. Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Beneficjenta, na 

zasadach przewidzianych w niniejszym dokumencie, do zapłacenia kwoty nieprzekraczającej sumy 

gwarancyjnej określonej w ust. 5. Suma gwarancyjna zmniejsza się o każdą wypłatę z tytułu Gwarancji. 

5. Suma gwarancyjna, stanowiąca górną granicę odpowiedzialności Gwaranta z niniejszej Gwarancji, wynosi: 

………………. zł  (słownie: ……………..  złote i …./100). 

6. Gwarancja jest ważna (termin ważności Gwarancji): 

Gwarancja wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą od dnia podpisania Umowy przez obie Strony, 

tj. przez Beneficjenta i Zobowiązanego i będzie ważna w wysokości 100%, tj. w kwocie ..................zł 

(.............................) która jest sumą gwarancyjną należną Zamawiającemu po spełnieniu warunków niniejszej 

gwarancji z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, do 30 dnia od daty odbioru końcowego, 

a następnie suma gwarancyjna zostaje zredukowana do kwoty równej 30%, tj. do kwoty ................. zł 

(...........................) która jest sumą gwarancyjną należną Beneficjentowi po spełnieniu warunków niniejszej 

gwarancji z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w okresie rękojmi za wady, nie dłużej 

niż do 15 dnia od daty zakończenia okresu rękojmi.  

7. Wypłata z tytułu niniejszej gwarancji nastąpi w ciągu 14 dni, na pierwsze pisemne żądanie zapłaty Beneficjenta 

w terminie ważności gwarancji zawierające kwotę roszczenia oraz dołączone do niego następujące dokumenty 

w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy: 

a) dokumenty potwierdzające, że osoby, które podpisały żądanie zapłaty w imieniu Beneficjenta 

uprawnione są do jego reprezentowania,  

b) oświadczenie, że żądana kwota odpowiada niewykonanemu bądź nienależycie wykonanemu 

przedmiotowi Umowy i jest należna z tytułu Gwarancji w związku z niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem przedmiotu Umowy przez Zobowiązanego, a w przypadku kar umownych oświadczenie 

Beneficjenta, że żądana z tytułu gwarancji kwota jest mu  należna i wymagalna, 

c) wykaz niewykonanych lub nienależycie wykonanych prac objętych przedmiotem Umowy wraz 

z określeniem ich wartości, a w przypadku wystąpienia kar umownych, szczegółowy wykaz kar 

umownych do zapłaty wraz z określeniem łącznej ich wysokości. 

8. Żądanie zapłaty nie spełniające wymogów określonych w niniejszej Gwarancji  jest bezskuteczne 
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9. Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna. Gwarancja jest wykonalna na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej. 

10. Po upływie terminu ważności Gwarancja powinna być zwrócona do Gwaranta. 

11. Wierzytelność z tytułu niniejszej gwarancji nie może być przedmiotem przelewu na rzecz osoby trzeciej. 

12. Do rozstrzygania wszelkich sporów, jakie mogłyby wyniknąć w związku z treścią lub realizacją niniejszej 

Gwarancji, zastosowanie będzie miało prawo polskie, a sądem właściwym do ich rozstrzygania będzie sąd 

powszechny według przepisów o właściwości ogólnej. 

13. Adres korespondencyjny Gwaranta:…………………… 

14. Niniejszą gwarancję sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Beneficjenta 

i Gwaranta. 

 

 

 

        

/stempel Gwaranta i podpisy osób upoważnionych/ 

 

 

Jako Zobowiązany oświadczamy, że treść niniejszej gwarancji jest zgodna ze złożonym przez nas w dniu ………... 

wnioskiem o udzielenie gwarancji. 

 

 

_________________________ 

Zobowiązany 

 

 

 


