
Załącznik nr 8. Wzór Gwarancji Bankowej lub Ubezpieczeniowej 

GWARANCJA  ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

[WZÓR] 

§ 1. Niniejsza gwarancja bankowa /ubezpieczeniowa* (zwana dalej „gwarancją”) została wystawiona 
na zlecenie  [●]  (zwanego dalej „Zobowiązanym”), w celu zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy  [●]  z dnia   [●]  (Nr przetargu)*, która została zawarta pomiędzy Zobowiązanym, a  [●]  
  
§ 2. Gwarancja niniejsza wystawiona jest na (płatnika*)  [●]  zwanego Beneficjentem. 
§ 3. Bank/Zakład ubezpieczeń  [●],   (zwany dalej „Bankiem/Zakładem”) zobowiązuje się 
nieodwołalnie i bezwarunkowo do zapłacenia na rzecz Beneficjenta każdej kwoty do maksymalnej 
wysokości: [●]  złotych  [●] ) po otrzymaniu od Beneficjenta pierwszego pisemnego żądania zapłaty 
zawierającego pisemne oświadczenie stwierdzające, że Zobowiązany nie wywiązał się ze swoich 
zobowiązań wynikających z umowy. Żądanie zapłaty zostanie podpisane przez osoby uprawnione do 
składania oświadczeń w imieniu Beneficjenta, a do żądania zapłaty powinien być dołączony 
obowiązujący dokument potwierdzający umocowanie tych osób do składania oświadczeń lub 
kserokopia w/w dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego 
lub notariusza. 

§ 4. Zobowiązanie Banku/Zakładu* wynikające z niniejszej Gwarancji zmniejsza się o kwotę każdej 
płatności dokonanej przez Bank/Zakład* w wyniku realizacji roszczenia z Gwarancji. 

§ 5. Gwarancja ważna jest w okresie od dnia jej wystawienia do dnia  [●] , a jeżeli data ta 
przypadałaby w dniu, w którym Bank/Zakład* nie jest otwarty w celu prowadzenia działalności, do 
końca pierwszego następującego po nim dnia, w którym Bank/Zakład* jest otwarty w określonym 
powyżej celu (zwanym „terminem ważności”). 

§ 6. Gwarancja wygasa całkowicie, jeżeli żądanie Beneficjenta zapłaty wraz z oświadczeniem nie 
zostanie złożone w Banku/Zakładzie* w terminie ważności Gwarancji. 

§ 7. Gwarancja powinna być zwrócona do Banku/Zakładu* niezwłocznie po upływie terminu 
ważności, jednakże zobowiązanie z tytułu Gwarancji wygasa również z upływem tego terminu, nawet 
jeżeli niniejszy dokument nie zostanie zwrócony do Banku/Zakładu*. 

§ 8. * Prawa Beneficjenta wynikające z Gwarancji nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich, 
bez uprzedniej pisemnej zgody Banku/Zakładu*. 

§ 9. Gwarancja poddana jest prawu polskiemu, wszelkie spory powstające w związku z Gwarancją 
będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Banku/Zakładu/Beneficjenta*. 

* niepotrzebne skreślić 

 

 


