Załącznik nr 6 do Umowy

….………..…, dnia ………..........................
Beneficjent („Zamawiający”):
BANKOWA GWARANCJA DOBREGO WYKONANIA UMOWY
NR ..............

Zostaliśmy

poinformowani,

że

pomiędzy

Państwem,

jako

Zamawiającym,

a

……………………………………………………….., zwanym dalej „Wykonawcą”, w dniu ……. została zawarta Umowa
Nr ….. dotycząca ..........................................................na cenę całkowitą wynoszącą brutto / netto
..............., zwana dalej „Umową”.

Zgodnie z postanowieniami Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zabezpieczenie należytego
wykonania Umowy oraz należytego usunięcia wad i usterek w postaci gwarancji bankowej w wysokości
............, stanowiącą … % wartości brutto / netto Umowy .

Mając

na

uwadze

powyższe,

na

zlecenie

……………………………………………….,

my,

……………………………………………………………………………………………….., zwany dalej „Bankiem”, gwarantujemy
niniejszym i zobowiązujemy się w stosunku do Państwa nieodwołalnie i bezwarunkowo, niezależnie od
ważności i skutków prawnych Umowy, do zapłaty wszelkich kwot do maksymalnej kwoty ………… PLN
(słownie:……………), do zapłacenia których na rzecz Beneficjenta gwarancji Wykonawca jest zobowiązany w
związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy bądź nieusunięciem lub nienależytym
usunięciem wad i usterek stwierdzonych w przedmiocie Umowy, w tym z tytułu naliczonych kar
umownych, odszkodowań lub wykonania zastępczego oraz poniesionych kosztów postępowania
sądowego i egzekucyjnego, po otrzymaniu Państwa pierwszego pisemnego żądania stwierdzającego, że
Wykonawca nie wykonał lub nie wykonał należycie swoich zobowiązań wynikających z wyżej wymienionej
Umowy.
Niniejsza gwarancja zabezpiecza roszczenia Zamawiającego zgodnie z postanowieniami Umowy.
Kwota gwarancji wskazana powyżej ulega zmniejszeniu dnia …… do kwoty ……………. PLNi
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Zobowiązanie wynikające z niniejszej gwarancji zmniejsza się o kwotę każdej płatności dokonanej w wyniku
realizacji roszczenia z gwarancji.

Płatność z tytułu gwarancji zostanie dokonana w ciągu 7 dni po dniu zgodnej prezentacji Państwa żądania
wypłaty.

Gwarancja jest ważna od dnia …………….. do dnia ................ , a jeżeli data ta przypada w dniu wolnym – do
pierwszego następującego po nim dnia pracy Banku i wygasa automatycznie, i całkowicie w przypadku:

1. gdyby Państwa żądanie zapłaty nie zostało doręczone do Banku w terminie ważności gwarancji;
2. zwolnienia nas przez Państwo ze wszystkich zobowiązań przewidzianych w gwarancji, przed upływem
terminu jej ważności przekazanego w sposób określony dla składania żądania,
3. gdy nasze świadczenia z tytułu niniejszej gwarancji osiągną kwotę gwarancji.
4. zwrócenia nam oryginału niniejszej gwarancji przed upływem terminu jej ważności,

Żądanie zapłaty powinno zostać doręczone Bankowi w terminie ważności niniejszej gwarancji listem
poleconym lub pocztą kurierską na adres Banku: ………………………. , bądź kluczowanym komunikatem SWIFT
za pośrednictwem Państwa banku.
W celu identyfikacji, Państwa pisemne żądanie zapłaty należy przekazać nam za pośrednictwem banku
prowadzącego Państwa rachunek, który powinien potwierdzić, że podpisy na Państwa żądaniu zapłaty
zostały złożone przez osoby uprawnione do reprezentowania Państwa.

Oryginał gwarancji powinien zostać zwrócony do nas po upływie terminu ważności lub po zaspokojeniu
wszystkich Państwa roszczeń z gwarancji.

Zobowiązanie naszego Banku z tytułu niniejszej gwarancji wygasa z upływem terminu jej ważności, nawet
w przypadku nie zwrócenia oryginału gwarancji.

Przeniesienie praw z gwarancji może być dokonane łącznie z wierzytelnością zabezpieczoną tą gwarancją,
pod warunkiem uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Banku.
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Do niniejszej gwarancji stosuje się Jednolite Reguły dla Gwarancji Płatnych na żądanie (URDG), wydanie
2010- Publikacja Międzynarodowej Izby Handlowej nr 758, z zastrzeżeniem , że wszelkie spory dotyczące
gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji
sądu właściwego dla siedziby Beneficjenta.

Gwarancja została wystawiona w jednym egzemplarzu.
Wszelkie opłaty i koszty związane z niniejszą gwarancją ponosi Wykonawca.

………………………………………………………………………..
[podpisy osób upoważnionych do wystawienia gwarancji w imieniu Banku]

i

Opcjonalnie , jeśli umowa będzie przewidywać zmniejszenie kwoty gwarancji po Protokole Odbioru Końcowego.
Zmniejszenie będzie dotyczyć tylko kwoty. Zakres zabezpieczonych roszczeń pozostanie bez zmian.
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