PN/11/2019/UM

Załącznik nr 8 do SIWZ
Wzór gwarancji należytego wykonania umowy
nr: ___________
GWARANT:
[nazwa, adres]
BENEFICJENT:
[nazwa, adres]
ZOBOWIĄZANY:
[nazwa, adres]
1.

2.

§1
Niniejsza gwarancja zabezpiecza należyte wykonanie przez Zobowiązanego umowy nr ………………….. –
odpowiedzialność Zobowiązanego w stosunku do Beneficjenta z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy, w szczególności z tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej oraz kar umownych, w tym
z tytułu odpowiedzialności z rękojmi za wady), która zostanie zawarta pomiędzy Beneficjentem a
Zobowiązanym, na realizację Zamówienia: „…”.
Żadne zmiany zawartej pomiędzy Beneficjentem a Zobowiązanym Umowy nie wpływają na ważność niniejszej
gwarancji, ani na zakres zobowiązania Gwaranta. Gwarant rezygnuje niniejszym z konieczności powiadamiania
go o dokonywanych zmianach Umowy.

§2
Na podstawie niniejszej gwarancji, Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo do zapłaty dobrowolnie
na rzecz Beneficjenta kwoty do łącznej wysokości: …………………. PLN (słownie złotych:………………………………….)
1.

2.

§3
Wierzytelności, o których mowa w § 2, Gwarant zapłaci w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia
Gwarantowi pierwszego pisemnego wezwania do zapłaty, zawierającego oświadczenie Beneficjenta, że
Zobowiązany nie wykonał w całości lub w części Umowy albo Umowę wykonał nienależycie w całości lub w
części, wobec czego żądana kwota jest należna i wymagalna, oraz spełniającego wymogi ust. 2.
Wezwanie do zapłaty powinno być podpisane przez osoby właściwie umocowane w imieniu Beneficjenta i
złożone w okresie ważności gwarancji na adres Gwaranta wskazany w § 10.

§4
Sumy gwarancyjne, określone w § 2, stanowią górną granicę odpowiedzialności Gwaranta. Każda kwota zapłacona
z tytułu niniejszej gwarancji zmniejsza łączną sumę gwarancyjną.
1.
2.

1.

2.

§5
Niezależnie od powyższego, kwota niniejszej Gwarancji ulegnie zmniejszeniu do kwoty PLN: ……………..
(słownie: ………………………….) w dniu ……………………. r., o ile wcześniej nie zostaną dokonane z niej wypłaty
przewyższające kwotę PLN: ………………………. (słownie: …………………………………………………).
Gwarancja ważna jest w okresie od dnia podpisania Umowy do dnia …………………. r., a jeżeli data ta
przypadałaby w dniu, w którym placówka Gwaranta nie jest otwarta w celu prowadzenia działalności, do
pierwszego następującego po nim dnia, w którym placówka Gwaranta jest otwarta w określonym powyżej celu
(zwanym dalej „Terminem ważności”).
§6
Niniejsza gwarancja wygasa w przypadku:
a) nie doręczenia Gwarantowi wezwania do zapłaty przed upływem terminów obowiązywania gwarancji;
b) wyczerpania łącznej sumy gwarancyjnej, wskutek dokonanych wypłat na rzecz Beneficjenta;
c) zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowiązań zabezpieczonych gwarancją przed
upływem terminów jej obowiązywania;
d) jeżeli oryginał dokumentu niniejszej gwarancji zostanie zwrócony Gwarantowi przez Beneficjenta przed
upływem terminów obowiązywania gwarancji.
Z chwilą wygaśnięcia odpowiedzialności Gwaranta, niniejszy dokument gwarancji powinien być niezwłocznie
zwrócony Gwarantowi.

§7
Wierzytelność z tytułu niniejszej gwarancji może być przedmiotem przelewu na osobę trzecią.
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1.
2.
3.

§8
Do praw i obowiązków wynikających z niniejszej gwarancji oraz do rozstrzygania sporów powstałych w związku
z niniejszą gwarancją stosuje się przepisy prawa polskiego.
Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej gwarancji będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla
siedziby jednostki organizacyjnej Beneficjenta.
Wszelkie zmiany niniejszej gwarancji są wiążące dla Beneficjenta jedynie w sytuacji wyrażenia przez niego
pisemnej zgody na zmianę gwarancji.

§9
Niniejszą gwarancję sporządzono w jednym egzemplarzu.
§10
Adres korespondencyjny Gwaranta:

