Załącznik nr 9 do regulaminu
………………………………
Wykonawca:

Znak: 3/2018

WZÓR
GWARANCJA
UBEZPIECZENIOWA/BANKOWA
NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY NR ……….
BENEFICJENT
Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Czechówce
ul. Szkolna 72, 32-406 Czechówka
zwanego dalej “Beneficjentem gwarancji”
WYKONAWCA
(Zobowiązany)
……………………………………………………………………………………………..
GWARANT
……………………………………………………………………………………………….
w imieniu i na rzecz którego działa:
……………………………………………………………………………………………..…
1. Niniejsza gwarancja ubezpieczeniowa/bankowa należytego wykonania (zwana dalej
Gwarancją) została wystawiona na wniosek Wykonawcy (Zobowiązanego) w związku z
Umową
nr
……………………………..,
której
przedmiotem
jest
………………………………………………………..……………………………………….,
która ma zostać zawarta przez Wykonawcę z Beneficjentem (Zamawiającym) w dniu
……………………..…… (zwaną dalej Umową).
Zgodnie z Umową Wykonawca zobowiązany jest do złożenia zabezpieczenia należytego
wykonania
Umowy
w
wysokości
………………….
złotych
(słownie:
………………………………………………………………………), stanowiącej ……. %
kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy przewidzianego w Umowie.
2. Niniejsza Gwarancja zabezpiecza należyte wykonanie przez Wykonawcę Umowy, której
przedmiotem jest ……………………………………………………………………………..
….…………………………………………………………………………………………….
3. Gwarant odpowiada w zakresie zabezpieczonym Gwarancją z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz z tytułu gwarancji i rękojmi za
wady w terminach ich obowiązywania.
4. Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie
Beneficjenta na zasadach przewidzianych w niniejszej Gwarancji, do zapłaty sumy
gwarancyjnej
do
kwoty:
………………………
złotych
(słownie
złotych:……………………………………………………………………………….., w tym:
1) ……………….. złotych (słownie złotych:…………………………………….) z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy,
2) ……………… złotych (słownie złotych:…………………..……………………......) z
tytułu zobowiązań wynikających z gwarancji oraz rękojmi za wady oraz usterki dotyczące
przedmiotu Umowy.
5. Niniejsza Gwarancja jest ważna:
1) od dnia zawarcia Umowy do dnia …………………….. - w zakresie niewykonania lub
nienależytego wykonania przedmiotu Umowy,
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2) od dnia ………………………. do dnia ……………………….. - w zakresie zobowiązań
wynikających z gwarancji oraz rękojmi za wady oraz usterki dotyczące przedmiotu
Umowy.
6. Kwota gwarancji wskazana w pkt 4 stanowi górną granicę odpowiedzialności Gwaranta, a
suma gwarancyjna zostanie pomniejszona o każdą wypłatę z tytułu Gwarancji.
7. Wypłata z tytułu Gwarancji nastąpi w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Beneficjenta
pierwszego pisemnego żądania zapłaty sumy gwarancyjnej, w terminie ważności Gwarancji,
zawierającego kwotę roszczenia i numer rachunku bankowego, na który kwota ta ma zostać
przekazana. Żądanie zapłaty winno:
1) być podpisane przez Beneficjenta gwarancji lub osoby przez niego umocowane, ze
wskazaniem podstawy umocowania;
2) dotyczyć należności, które powstały w okresie ważności Gwarancji.
8. Beneficjent przekaże żądanie zapłaty Gwarantowi w następujący sposób:
1) z pisemnym oświadczeniem, że Zobowiązany nie wykonał lub wykonał nienależycie
przedmiot Umowy objętej gwarancją i nie dokonał zapłaty wymagalnych należności o
których mowa w pkt. 4 Gwarancji;
2) z pisemnym oświadczeniem, że Zobowiązany nie usunął lub nienależycie usuną wady
oraz usterki ujawnione w okresie rękojmi oraz gwarancji i nie dokonał zapłaty
wymagalnych należności o których mowa w pkt. 4 Gwarancji.
9. Gwarancja wygasa po upływie okresu jej ważności, a także w następujących przypadkach:
1) z chwilą zwrotu gwarancji Gwarantowi przed upływem okresu jej ważności;
2) przez zwolnienie Zobowiązanego przez Beneficjenta gwarancji ze zobowiązania
będącego przedmiotem gwarancji, o czym Beneficjent poinformuje Gwaranta na piśmie,
pod rygorem nieważności dokonane czynności;
3) przez zwolnienie Gwaranta przez Beneficjenta gwarancji ze zobowiązania wynikającego
z gwarancji, o czym Beneficjent gwarancji poinformuje Gwaranta na piśmie, pod
rygorem nieważność dokonanej czynności;
4) po wypłacie przez Gwaranta pełnej kwoty gwarancji.
10. Niniejsza gwarancja winna być zwrócona Gwarantowi niezwłocznie po jej wygaśnięciu.
11. 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.
12. Niniejszą gwarancję sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
Beneficjenta, Zobowiązanego i Gwaranta.

…………………… dnia …………......

……………......................................................
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