
Załącznik nr 7 

 

WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU 
 
Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku, ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk, Polska 
 
Dotyczy: Umowy nr ………………………………………………………………… 
 
My, niżej podpisani (nazwa i adres) Niniejszym oświadczamy, iż udzielamy Zamawiającemu Zakładowi 
Utylizacyjnemu Sp. z o.o. w Gdańsku, z siedzibą w Gdańsku, ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk jako 
główny dłużnik, gwarancji w imieniu: 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
zapłaty do maksymalnej kwoty ………… złotych (słownie: 
…………….…………………………………………) stanowiącej zabezpieczenie należytego 
wykonania wymienione w § 15 14 Umowy nr ……………………………….., bezspornie, po 
otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie Zamawiającego, że Wykonawca nie wykonał swoich 
zobowiązań wynikających z umowy. 

Zgadzamy się również, że żadna zmiana, ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja warunków 
Umowy nr …………….,  które mają zostać wykonane zgodnie z wymienioną powyżej Umową, lub 
w jakichkolwiek dokumentach stanowiących Umowę, jakie mają zostać sporządzone między 
Państwem a Wykonawcą, nie zwalnia nas w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z    
niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z: konieczności powiadamiania nas o takiej zmianie, 
uzupełnieniu lub modyfikacji. Gwarancja należytego wykonania Umowy wchodzi w życie i 
uzyskuje moc wiążącą obowiązującą od podpisania Umowy przez obie Strony, tj. Wykonawcę i 
Zamawiającego i będzie ważna do maksymalnej kwoty: w wysokości 10%  
 
1. 100% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. …………..PLN (słownie: 
………………………) w terminie do 30 (trzydziestego) dnia od dnia zakończenia usług i uznania 
Umowy przez Zamawiającego za należycie wykonaną, (o czym zostaniemy przez Państwa pisemnie 
poinformowani), nie dłużej jednak niż do dnia …………………, 

2. 30% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. …….. PLN (słownie: 
………….) od dnia … roku do dnia upływu gwarancji opisanego w § 11 ust. 2 Umowy (o czym 
zostaniemy przez Państwa pisemnie poinformowani), nie dłużej jednak niż do dnia ………………, 

 

Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy. Zamawiający - zwolni Zabezpieczenie 
Wykonania w następujący sposób: 

(a) 70%  wartości  zabezpieczenia   należytego  wykonania   Umowy  w  terminie 30(trzydziestu) 
dni od dnia zakończenia usług i uznania Umowy przez Zamawiającego za należycie 
wykonaną, 

(b) 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy nie później niż po upływie 
gwarancji opisanego w § 12 ust. 2 Umowy. 

 
Nasze zobowiązanie  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 do nas przesłany. 
 
Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna. Gwarancja wykonania musi być wykonalna na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej. 
Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z Prawem 
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby 
Zamawiającego. 
Sporządzono ………………………………….. 


