
 
Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy 

i usunięcia wad 
Nr ………………………. 

……………………………….., dnia …………………..r. 
 
GWARANT: ……………………………………………………………………………………………. 
(nazwa, adres) 
 
 

BENEFICJENT:…………………………………………………………………………………………………………………..……… 

(nazwa, adres) 

 
ZOBOWIAZANY:…………………………………………………………………………………………………………………..…… 

(nazwa, adres) 

 
 

§ 1 
1. Niniejsza gwarancja, zwana dalej „gwarancja”, zabezpiecza należyte wykonanie przez 
zobowiązanego umowy na realizacje zadania pn.: ………………………………………………….., która 
będzie zawarta pomiędzy Zobowiązanym a Beneficjentem, zgodnie z projektem załączonym do 
gwarancji, zwanej dalej „Umowa”. 
2. Zawarcie Umowy niezgodnie z projektem, stanowiącym załącznik do gwarancji, jak też zmiana 
Umowy mająca wpływ na odpowiedzialność Gwaranta wynikająca z gwarancji, dokonane bez zgody 
Gwaranta udzielonej w formie pisemnej, skutkuje odmowa zapłaty z tytułu gwarancji. 
 

§ 2 
1. Na podstawie gwarancji, Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo do zapłaty na rzecz 
Beneficjenta kwoty do łącznej wysokości …………………… PLN (słownie złotych: …………………...) - 
łączna suma gwarancyjna, w tym: 
1) kwoty do wysokości ……………… PLN (słownie złotych: ……………………) – suma gwarancyjna z 
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Zobowiązanego, z wyłączeniem 
roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne; 
2) kwoty do wysokości ……………….. PLN (słownie złotych: …………………) – suma gwarancyjna z 
tytułu rękojmi za wady fizyczne. 
2. Odpowiedzialność Gwaranta jest wyłączona w zakresie w jakim niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie Umowy przez Zobowiązanego związane jest z brakiem zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcom przez Zobowiązanego. 
 

§ 3 
Gwarant dokona zapłaty z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej w terminie 14 dni (słownie dni: czternaście 
dni) od dnia doręczenia Gwarantowi na wskazany w §10 adres, pierwszego pisemnego wezwania do 
zapłaty zawierającego oświadczenie Beneficjenta, że żądana kwota jest należna i wymagalna z tytułu 
określonego w § 2 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2, a ponadto, że Zobowiązany pomimo pisemnego wezwania w 
wyznaczonym wezwaniu terminie nie wykonał lub wykonał nienależycie swoje zobowiązania wynikające 
z tytułu określonego w § 2 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2, o ile: 
1) wezwanie zostanie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Beneficjenta w tym zakresie, 
na dowód czego do wezwania dołączony zostanie obowiązujący dokument potwierdzający to 
umocowanie, w szczególności w postaci aktu nominacji lub pełnomocnictwa, w oryginale lub kopii 
uwierzytelnionej za zgodność z oryginałem; 
2) w wezwaniu zostanie wskazany rachunek bankowy Beneficjenta, na który Gwarant powinien dokonać 
zapłaty z tytułu gwarancji. 
 

§ 4 
Sumy gwarancyjne określone w § 2 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 stanowią górna granice odpowiedzialności 
Gwaranta z tytułu określonego odpowiednio w § 2 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2. Każda kwota zapłacona z tytułu 
gwarancji zmniejsza łączną sumę gwarancyjna oraz sumę gwarancyjna określona odpowiednio w § 2 
ust. 1 pkt 1 lub pkt 2. 
 
 



 
§ 5 

Gwarancja obowiązuje: 
1) od dnia zawarcia Umowy do dnia ……………... włącznie z tytułu określonego w § 2 ust. 1 pkt 1; oraz 
2) od dnia …………... do dnia ……………………… włącznie odnośnie roszczeń z tytułu gwarancji i 
rękojmi za wady fizyczne; i tylko wezwanie do zapłaty doręczone odpowiednio w okresie określonym w 
pkt 1 lub pkt 2 oraz spełniające wszystkie wymogi formalne określone w § 3 będzie powodowało 
obowiązek zapłaty z tytułu gwarancji. 
 

§ 6 
1. Gwarancja wygasa w przypadku: 
1) nie doręczenia Gwarantowi wezwania do zapłaty przed upływem terminów obowiązywania gwarancji; 
2) wykonania przez Zobowiązanego zobowiązania będącego przedmiotem gwarancji; 
3) wyczerpania łącznej sumy gwarancyjnej; 
4) zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowiązań wynikających z gwarancji; 
5) zwolnienia Zobowiązanego przez Beneficjenta ze wszystkich zobowiązań, które gwarancja 
zabezpiecza; 
6) gdy oryginał dokumentu gwarancji zostanie zwrócony Gwarantowi przez Beneficjenta przed upływem 
terminów obowiązywania gwarancji. 
2. Z chwila wygaśnięcia odpowiedzialności Gwaranta, niniejszy dokument gwarancji powinien być 
niezwłocznie zwrócony Gwarantowi. 
 

§ 7 
Wierzytelność z tytułu gwarancji nie może być przedmiotem przelewu na rzecz osoby trzeciej. 
 

§ 8 
1. Do praw i obowiązków wynikających z gwarancji oraz do rozstrzygania sporów powstałych w związku 
z gwarancja stosuje się przepisy prawa polskiego. 
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z gwarancji będą rozstrzygane przez sad właściwy miejscowo dla 
siedziby Beneficjenta 
 

§ 9 
Gwarancje sporządzono w jednym egzemplarzu. 
 

§ 10 
 
 
 
Adres korespondencyjny Gwaranta: 
………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W imieniu Gwaranta: 


