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Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Załącznik Nr 2

Miejscowość, dnia ……………

GWARANCJA BANKOWA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
I USUNIĘCIA WAD I USTEREK

Gwarant: ……………………………

Zobowiązany: ……………………………….

Beneficjent: ABB Sp. z o.o., ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa

§ 1
1. Zobowiązany zawarł w dniu .....2015 r. umowę ……… (zwaną dalej Umową) z Beneficjentem, na

sprzedaż ......
2. Zgodnie z Umową Zobowiązany zobligowany jest do przedłożenia zabezpieczenia należytego

wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

§ 2
Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze pisemne wezwanie do zapłaty na
rzecz Beneficjenta kwoty do łącznej wysokości …. złotych (słownie:……….) – stanowiącej sumę
gwarancyjną z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Zobowiązanego.
Gwarancja Dobrego Wykonania będzie mogła zostać wykorzystania przez Zamawiającego na pokrycie
jakichkolwiek należności wynikających z niniejszej Umowy w tym kar umownych, zapłaty
wynagrodzenia na rzecz podwykonawców, odszkodowania za nienależyte wykonanie Umowy oraz
pokrycia kosztów wykonania zastępczego.
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§ 3
Kwoty wskazane w § 2 ust. 1 i ust. 2 stanowią górną granicę odpowiedzialności Gwaranta z tytułu
określonego odpowiednio w § 2. Każda kwota zapłacona z tytułu gwarancji zmniejsza łączną sumę
gwarancyjną oraz sumę gwarancyjną określoną odpowiednio w § 2.

§ 4
Niniejsza gwarancja ważna jest od dnia ..... do dnia ....... włącznie z tytułu określonego w § 2 Gwarancji.

Gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie w przypadku:
1. gdy żądanie zapłaty wraz z wymaganymi dokumentami nie zostało przekazane Gwarantowi w

tym terminie;
2. wypełnienia przez Zobowiązanego zobowiązania będącego przedmiotem gwarancji;
3. zwolnienia Zobowiązanego lub Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowiązań

przewidzianych w gwarancji, przed terminem upływu jej ważności;
4. gdy świadczenia wypłacone przez Gwaranta osiągnęły kwotę gwarancji;
5. gdy oryginał gwarancji zostanie zwrócony Gwarantowi przez Beneficjenta przed upływem

terminu obowiązywania gwarancji.

§ 5
Gwarant dokona zapłaty na pierwsze pisemne wezwanie Beneficjenta, w terminie do 14 dni od dnia
doręczenia tego wezwania wraz z pisemnym oświadczeniem Beneficjenta, iż Zobowiązany pomimo
pisemnego wezwania, w wyznaczonym w wezwaniu terminie, nie wykonał lub wykonał nienależycie
swoje zobowiązania wynikające z tytułu określonego odpowiednio w § 2.
Płatność z gwarancji zostanie przekazana na rachunek wskazany przez Beneficjenta w wezwaniu do
zapłaty, o ile:

1. Wezwanie do zapłaty zostanie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji
Beneficjenta w tym zakresie.

2. Wezwanie do zapłaty Beneficjent przekaże za pośrednictwem banku prowadzącego jego
rachunek, który potwierdzi autentyczność podpisów złożonych na wezwaniu.

§ 6
Gwarancja niniejsza powinna być zwrócona Gwarantowi po upływie terminu jej ważności lub
w przypadku pełnej realizacji roszczeń Beneficjenta. Wraz z upływem ważności gwarancji zobowiązanie
z niej wynikające wygasa mimo braku zwrotu gwarancji.

§ 7
Wierzytelność z tytułu niniejszej gwarancji nie może być przedmiotem przelewu na osobę trzecią.

§ 8
1. Do praw i obowiązków wynikających z niniejszej gwarancji oraz do rozstrzygania sporów

powstałych w związku z niniejszą gwarancją stosuje się przepisy prawa polskiego.
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2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej gwarancji będą rozstrzygane przez sąd właściwy
według powszechnie obowiązujących przepisów.

§ 9
Niniejszą gwarancję sporządzono w jednym egzemplarzu.

..........................................................................................
                    (pieczątka imienna i podpis osoby reprezentującej )


