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GWARANCJA  

NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU  I  USUNIĘCIA WAD I  USTEREK  

 

Nr ………………………….. 

Dla: 

[dane Beneficjenta gwarancji] 

zwanego dalej “Beneficjentem gwarancji” 

 

1. [dane Gwaranta],  

reprezentowane na podstawie pełnomocnictwa nr …………………………… z dnia ………………………….. przez: 

………………………………………………………………………. 

zwanym dalej „Gwarantem”], 

działając na wniosek [dane Wykonawcy]  (zwanego dalej „Zobowiązanym”) niniejszym gwarantuje nieodwołalnie i 

bezwarunkowo na zasadach określonych w niniejszej gwarancji zapłatę należności: 

 

a) w okresie od ……………………. do ……………………… do kwoty ……………………. złotych (słownie złotych: 

……………………………..) do zapłacenia których na rzecz Beneficjenta gwarancji Zobowiązany jest zobowiązany z tytułu 

roszczeń, w tym kar umownych powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nr ……… z 

dnia ……..r., dotyczącej: [nazwa zadania inwestycyjnego], w brzmieniu z dnia jej zawarcia, zwanej dalej „umową objętą 

gwarancją”, 

 

b) w okresie od ………………….. do …………………… do kwoty …………………. złotych (słownie złotych: 

…………………………) do zapłacenia których na rzecz Beneficjenta gwarancji Zobowiązany jest zobowiązany w 

przypadku nie usunięcia lub nie należytego usunięcia wad i usterek, ujawnionych w ww. okresie po podpisaniu protokołu 

zdawczo – odbiorczego, na zasadach określonych w umowie objętej gwarancją, 

- a które to należności nie zostały zapłacone przez Zobowiązanego. 

 

2. Kwota gwarancji określona w pkt. 1a stanowi górną granicę odpowiedzialności Gwaranta, a każda wypłata z tytułu gwarancji 

obniża odpowiedzialność Gwaranta o wysokość wypłaconej kwoty. 

 

3. Niniejsza gwarancja jest ważna w okresie od …………………. do …………………… w zakresie należytego wykonania 

umowy, o którym mowa w pkt. 1a i w okresie od …………………. do ………………… w zakresie usunięcia wad i usterek, o 

którym mowa w pkt. 1b. Przez okres ważności gwarancji rozumie się okresy czasu, w których powstały należności z tytułu 

wskazanego w pkt. 1a lub pkt. 1b. 

 

4. Zapłata przez Gwaranta,  kwoty, o której mowa w pkt. 1, nastąpi  maksymalnie w terminie do 14 dni od dnia doręczenia do 

Gwaranta, przez Beneficjenta gwarancji pisemnego żądania wypłaty. 

  

5. Żądanie wypłaty powinno: 

1) zawierać kwotę roszczenia oraz być podpisane przez osoby właściwie umocowane do działania w imieniu 

Beneficjenta, których podpisy na wezwaniu do zapłaty zostały poświadczone notarialnie lub przez bank 

prowadzący rachunek Beneficjenta  

2)  być doręczone, pod rygorem nieważności, do Gwaranta, za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek 

Beneficjenta gwarancji, który potwierdzi, że podpisy złożone na żądaniu wypłaty należą do osób uprawnionych do 

zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Beneficjenta gwarancji,  
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3) być doręczone do Gwaranta, najpóźniej w terminie 3 dni po okresie ważności gwarancji w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności,  

4) powinno zawierać oznaczenie rachunku bankowego, na który ma nastąpić wypłata z gwarancji. 

6.. Gwarancja wygasa po upływie okresu jej ważności, a także w następujących przypadkach: 

1) z chwilą zwrotu gwarancji przed upływem okresu jej ważności, 

2) z chwilą wypełnienia przez Zobowiązanego zobowiązania będącego przedmiotem gwarancji, 

3) przez zwolnienie Zobowiązanego przez Beneficjenta gwarancji z zobowiązania będącego przedmiotem gwarancji, 

4) przez zwolnienie Gwaranta,  przez Beneficjenta gwarancji z zobowiązania wynikającego z gwarancji, 

5) po wypłacie przez Gwaranta, pełnej kwoty gwarancji. 

7.. Prawa z niniejszej gwarancji nie mogą być przedmiotem przelewu bez uprzedniej pisemnej zgody Gwaranta pod rygorem 

nieważności. 

8. Niniejsza gwarancja powinna być zwrócona do Gwaranta po jej wygaśnięciu. 

9. Spory mogące wyniknąć z niniejszej gwarancji podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla s iedziby Beneficjenta z 

zastosowaniem prawa polskiego 

 

 

 

 

[miejscowość],  

 dnia ………………………………. 

        Za [nazwa Gwaranta] 

            

……………………………… 


