Wersja z dnia 01.12.2016 r.

Załącznik Nr ……do Umowy

…………………, dnia ……………………
UBEZPIECZENIOWA GWARANCJA DOBREGO WYKONANIA UMOWY
Nr ....................................... dnia ........................

1.

W

związku

z

zawartą

umową

pomiędzy

………………………………………………………………………………………...……….. z siedzibą:
……………………………………………………………….

zwaną

dalej

„Zobowiązanym”,

a

……………………………………………………………………..…………………….……., z siedzibą:
………………………………………………… zwaną dalej „Beneficjentem”, której przedmiotem jest:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
dalej

zwaną

„Umową”,

………………………………………………………………………………………………………………,
wpisana/y do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy ……………………….., ……. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS …………………; NIP ………………., o kapitale zakładowym …………. PLN,
który został opłacony w całości, zwana/y dalej "Gwarantem", gwarantuje i zobowiązuje się wobec
Beneficjenta nieodwołalnie i bezwarunkowo, na zasadach przewidzianych w niniejszej gwarancji,
do zapłaty za powstałe w okresie ważności gwarancji zobowiązania Zobowiązanego wynikające z
powyższej

Umowy,

do

wysokości

………………….……………………….……..)

………......

PLN

(słownie:

powstałe w związku z niewykonaniem lub

nienależytym wykonaniem Umowy przez Zobowiązanego.
2. Każda wypłata z tytułu niniejszej gwarancji zmniejsza odpowiedzialność Gwaranta o tę kwotę.
3. Niniejsza gwarancja jest ważna od dnia …… do dnia ……. , a jeżeli data ta przypada w dniu
wolnym – do pierwszego następującego po nim dnia pracy Banku (dalej zwanego „terminem
ważności”)
4. Beneficjent zobowiązany jest zgłosić na wyżej wymieniony adres Gwaranta, w terminie ważności
gwarancji kompletne, to jest zgodne z ust. 6, żądanie zapłaty, pod rygorem odmowy wypłaty
świadczenia z gwarancji.
5. Wypłata z tytułu niniejszej gwarancji nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Gwaranta
kompletnego żądania zapłaty.
6. Wypłata z tytułu niniejszej gwarancji nastąpi na pierwsze pisemne żądanie zapłaty zawierające
kwotę roszczenia, pod warunkiem dostarczenia Gwarantowi następujących dokumentów:
1) dokumenty potwierdzające, że osoby, które podpisały żądanie zapłaty w imieniu Beneficjenta
uprawnione są do jego reprezentowania, na dowód czego zostanie dołączony wydruk
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Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS, pobranej z
Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego,
2) oświadczenie, że żądana kwota jest należna z tytułu gwarancji w związku z niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy przez Zobowiązanego,
3) szczegółowy wykaz niewykonanych lub nienależycie wykonanych robót objętych przedmiotem
Umowy wraz z określeniem ich wartości,
4) w przypadku roszczenia z tytułu kar umownych, odszkodowania lub wykonania zastępczego,
wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy - oświadczenie,
że żądana kwota jest należna z tytułu gwarancji w związku z naliczeniem kar umownych,
poniesieniem szkody lub wykonaniem zastępczym, wynikającymi z niewykonania lub
nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez Zobowiązanego.
7. Niniejsza gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie w przypadku:
1) zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowiązań przewidzianych w
gwarancji, przed upływem terminu ważności gwarancji, przekazanego w sposób określony dla
składania żądania w ust. 6 pkt. 1)
2) gdy świadczenia Gwaranta z tytułu niniejszej gwarancji osiągnęły kwotę gwarancji,
3) upływu ostatniego dnia jej ważności.
8. Zgodnie
z
pełnomocnictwem
gwarancję
podpisuje
w
imieniu
Gwaranta:
…………………………………………………………………………………………………………………
9. Gwarancja zabezpiecza zobowiązania Zobowiązanego, określone w ust. 1, zgodnie z treścią
Umowy.
10. Do niniejszej gwarancji stosuje się Jednolite Reguły dla Gwarancji Płatnych na żądanie (URDG),
wydanie 2010- Publikacja Międzynarodowej Izby Handlowej nr 758.
11. Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień niniejszej gwarancji rozstrzygane będą
przez sąd właściwy dla siedziby Gwaranta. Do gwarancji stosuje się prawo polskie.
12. Beneficjent nie może dokonać przelewu wierzytelności z tytułu niniejszej gwarancji lub obciążyć jej
prawami osoby trzeciej bez uzyskania, na czynności te, pisemnej zgody Gwaranta.
13. Niniejszą gwarancję wystawiono w jednym egzemplarzu.
14. Wszelkie opłaty i koszty związane z niniejszą gwarancją ponosi Zobowiązany.
______________________________
Gwarant
Jako Zobowiązany oświadczamy, że treść niniejszej gwarancji jest zgodna ze złożonym przez nas
wnioskiem o udzielenie gwarancji.
______________________________
Zobowiązany

