GWARANCJA (BANKOWA, UBEZPIECZENIOWA)
Nr .............. z dnia .............................
....................................................... z siedzibą w .............................. wpisany do
rejestru, reprezentowany przez ............................................................................
zwany dalej „Gwarantem”, gwarantuje Gminie Wrocław, w imieniu i na rzecz której
działa Ekosystem Sp. z o.o. we Wrocławiu, zwanej dalej „Beneficjentem”, bez
stawiania dodatkowych warunków, poza przewidzianymi w niniejszej gwarancji, zapłatę
należności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nr .....................
w przedmiocie .....................................................................................................
(zwanej dalej umową) do wykonania której jest zobowiązana firma ..............................
....................................................................................., zwana dalej „Wykonawcą”.
§1
1. Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie
Beneficjenta, na zasadach przewidzianych w niniejszym dokumencie, do zapłacenia
kwoty do wysokości .................... z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
przedmiotu umowy.
2. Każda płatność z tytułu Gwarancji zmniejsza łączną sumę gwarancyjną, o której mowa
w ust. 1.
§2
Niniejsza Gwarancja jest ważna od dnia zawarcia umowy do dnia ......................włącznie
– w zakresie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.
§3
1. Zapłata należności przez Gwaranta nastąpi w terminie do 21 dni od dnia złożenia przez
Beneficjenta pisemnego żądania zapłaty w terminie ważności Gwarancji wraz z:
1) pisemnym zgłoszeniem roszczenia, z wyliczeniem żądanych kwot roszczenia
i oświadczeniem, że żądana kwota jest należna,
2) oświadczeniem Beneficjenta, że Wykonawca nie wykonał prac zgodnie z umową.
Oświadczenie winno być podpisane przez osoby uprawnione do składania
oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta
3) numerem konta bankowego, na który żądana kwota ma zostać przekazana.
2. Beneficjent przekaże żądanie zapłaty na adres Gwaranta: ........................................
§4
Gwarant oświadcza, że jakakolwiek zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja warunków
umowy pomiędzy Wykonawcą a Beneficjentem nie zwalnia Gwaranta od
odpowiedzialności prawnej w ramach niniejszej gwarancji i tym samym Gwarant
rezygnuje z konieczności powiadamiania go o tego typu zmianie.
§5
1. Niniejsza gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie w przypadku:
1) upływu terminu ważności gwarancji, o ile do tego terminu żądanie zapłaty wraz
z oświadczeniem oraz dokumentami uzasadniającymi roszczenie, o których mowa
w § 3 ust. 1 niniejszego dokumentu, nie zostało przekazane do Gwaranta na adres
wskazany w § 3 ust. 2,
2) zwolnienia Gwaranta ze wszystkich zobowiązań przewidzianych w gwarancji przed
upływem terminu jej ważności,
3) gdy dokonane przez Gwaranta świadczenia z tytułu gwarancji osiągną łączną sumę
gwarancyjną.
2. Niniejsza gwarancja powinna być zwrócona Gwarantowi po upływie terminu jej
ważności. Zobowiązanie z tytułu niniejszej gwarancji wygasa również z upływem tego
terminu, pomimo nie zwrócenia jej Gwarantowi.
§6
Wierzytelności objęte niniejszą gwarancją nie mogą być cedowane na osoby trzecie bez
zgody Gwaranta, przy czym przelewy wierzytelności z niniejszej gwarancji można
dokonać wraz z przeniesieniem wierzytelności zabezpieczonej niniejszą gwarancją.

§7
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą gwarancją, obowiązują przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Spory wynikłe z realizacji niniejszej gwarancji, rozpatrzy sąd właściwy dla
Beneficjenta.
§8
Gwarancję sporządza się w ............. egzemplarzach.

........................................................................
/pieczęć firmowa Gwaranta oraz pieczątka imienna
i podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Gwaranta/

