
ZAŁĄCZNIK NR 2  - WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY I 

USUNIĘCIA WAD I USTEREK 

 

miejscowość, data 

nazwa i adres Beneficjenta 

GWARANCJA  

NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY I USUNIĘCIA WAD I USTEREK 

Niniejsza gwarancja (dalej zwana “Gwarancją”) została wystawiona na zlecenie nazwa i 

adres Zleceniodawcy (dalej zwanego/zwanej “Zleceniodawcą”) w celu zagwarantowania 

prawidłowego wywiązania się przez Zleceniodawcę z jego zobowiązań gwarancyjnych 

wynikających z umowy nr ________ zawartej w dniu _______ pomiędzy Zleceniodawcą i 

nazwa i adres Beneficjenta, której przedmiotem jest: „opis przedmiotu Umowy” (dalej zwanej 

“Zleceniem”). 

Zgodnie ze Zleceniem Zleceniodawca winien dostarczyć Państwu gwarancję Należytego 

Wykonania Umowy na kwotę_______( waluta kwota), stanowiącą ______% łącznej wartości 

przedmiotu Umowy oraz gwarancję Wykonania Zobowiązań Gwarancyjnych na 

kwotę________( waluta kwota), stanowiącą ______% łącznej wartości przedmiotu Umowy. 

Wystawiając niniejszą Gwarancję my, ………., adres banku (dalej zwany Bankiem), 

zrzekając się wszystkich praw sprzeciwu i obrony wynikających z długu podstawowego, 

zobowiązujemy się nieodwołalnie do zapłacenia na Państwa pierwsze żądanie łącznej kwot 

w wysokości: ………(słownie: ______________) jako zabezpieczenie zgodnego z ze 

Zleceniem wykonania prac, z zastrzeżeniem, że w dniu ….. kwota gwarancji zostanie 

zredukowana do kwoty …. zł, jako zabezpieczenie roszczeń z Umowy z tytułu rękojmi i 

gwarancji jakości.  

Po otrzymaniu Państwa pisemnego żądania zapłaty, zawierającego oświadczenie, że 

Zleceniodawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań zgodnie z warunkami Umowy. 

Zobowiązanie Banku wynikające z Gwarancji zmniejsza się o kwotę każdej wypłaty 

dokonanej zgodnie z jej warunkami. 

W celu identyfikacji, żądanie zapłaty zawierające wyżej wspomniane oświadczenie, należy 

nam przekazać za pośrednictwem banku prowadzącego Państwa rachunek, aby potwierdzić, 

że widniejące na żądaniu podpisy należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań 

w Państwa imieniu. Jeżeli w celu przekazania Państwa żądania bank ten skorzysta z 

systemu SWIFT, to wówczas będzie zobowiązany przytoczyć pełny tekst żądania wraz z 

Państwa oświadczeniem i potwierdzić, że oryginalny dokument został przesłany do Banku. 

Gwarancja ważna jest do dnia ______, a jeżeli data ta przypadałaby w dniu, w którym Bank 

nie jest otwarty w celu prowadzenia działalności - do pierwszego następującego po nim dnia 

pracy Banku (zwanego dalej „Terminem Ważności”) z zastrzeżeniem, że: 

1) w okresie od ….. do ……. kwota gwarancji z tytułu należytego wykonania umowy 
wynosi …... zł (słownie złotych:……) 

2) w okresie od …. do …… kwota gwarancji z tytułu usunięcia wad i usterek wynosi 
……… zł (słownie złotych:….) 



Dokument zawierający Państwa pisemne żądanie zapłaty lub wyżej wskazany kluczowany 
komunikat z systemu SWIFT powinien zostać zaprezentowany w Banku, w naszej wyżej 
wskazanej siedzibie, przed upływem Terminu Ważności. 

Gwarancja powinna zostać zwrócona do Banku, kiedy nie będzie już dłużej potrzebna lub 
niezwłocznie po upływie Terminu Ważności, jednakże Gwarancja wygasa automatycznie 
i całkowicie: 
- z upływem Terminu Ważności jeśli Państwa żądanie zapłaty nie zostanie złożone w Banku 
w tym terminie, nawet jeżeli oryginał Gwarancji nie zostanie zwrócony do Banku, 
- na skutek zwrotu do Banku oryginału Gwarancji przed upływem Terminu Ważności, 
- z dniem otrzymania przez Bank pisma lub kluczowanego komunikatu z systemu SWIFT, 
potwierdzającego zwolnienie nas przez Państwa ze wszystkich zobowiązań wynikających 
z Gwarancji, 
- gdy świadczenia z tytułu Gwarancji wypłacone przez Bank osiągną kwotę Gwarancji. 

Gwarancja poddana jest prawu obowiązującemu w Rzeczpospolitej Polskiej. 

Wszelkie spory powstające w związku z Gwarancją będą rozstrzygane przez sąd właściwy 
dla siedziby Banku. 

Państwa prawa wynikające z Gwarancji nie mogą być przenoszone bez uprzedniej pisemnej 

zgody Banku. 

 


