GWARANCJA ( BANKOWA , UBEZPIECZENIOWA)
Nr .............. z dnia .........................................................
....................................................... z siedzibą w .............................. wpisany do
rejestru, reprezentowany przez ............................................................................
zwany dalej „Gwarantem”, gwarantuje Zarządowi Dróg i Utrzymania Miasta we
Wrocławiu zwanemu dalej „Beneficjentem”, bez stawiania dodatkowych warunków,
poza przewidzianymi w niniejszej gwarancji, zapłatę należności:
a) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nr ..................... w
przedmiocie ............................................................, do wykonania której jest
zobowiązana firma ........................................................................., zwana dalej
„Wykonawcą”
b) z tytułu roszczeń wobec Wykonawcy w okresie rękojmi,
c) z tytułu nieprzedłużenia niniejszej gwarancji lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
przez Wykonawcę na kolejny okres zabezpieczenia zgodnie z umową, najpóźniej na 30
dni przed upływem terminu ważności niniejszej gwarancji.
§1
1. Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne
wezwanie zapłacić należności, o których mowa wyżej w pkt a) – c), w okresie
obowiązywania niniejszej gwarancji do łącznej kwoty .................................. .
2. Kwota, o której mowa w ust. 1, stanowi górną granicę odpowiedzialności Gwaranta,
a każda wypłata z tytułu gwarancji obniża odpowiedzialność Gwaranta o wysokość
wypłaconej kwoty.
§2
Kwota wymieniona w § 1 ust. 1 obowiązuje do dnia ....... – okres powstania roszczeń
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Z dniem ..... kwota ta
zostaje obniżona do ..... zł i obowiązuje do dnia .... . - okres powstania roszczeń z tytułu
rękojmi za wykonane roboty budowlane objęte umową. Otrzymanie przez nas /Gwaranta/
wezwania do 7-go dnia po odpowiednim terminie tj. do dnia … r. w zakresie
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz do dnia …r. w zakresie rękojmi
za roboty budowlane objęte umową, powoduje obowiązek zapłaty należności z gwarancji.
§3
1. Pisemne wezwanie do zapłaty należności powinno zawierać:
zgłoszenie roszczenia przez Beneficjenta wraz z określeniem tytułu do zapłaty /pkt
a), b), c)/
wyliczenie żądanej kwoty roszczenia,
oświadczenie, że żądana kwota jest należna z tytułu niniejszej gwarancji,
dokumenty poświadczające umocowanie osób podpisanych pod wezwaniem
zapłaty.
2. Zapłata przez Gwaranta należności z tytułów, o których mowa w pkt a) i b), nastąpi w
terminie do 30 dni od dnia złożenia przez Beneficjenta pisemnego wezwania do
zapłaty, natomiast zapłata należności z tytułu, o którym mowa w pkt c), nastąpi nie
później niż w ostatnim dniu ważności niniejszej gwarancji.
§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
W sprawach nieuregulowanych niniejszą gwarancją, obowiązują przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§6
Spory wynikłe z realizacji niniejszej gwarancji, rozpatrzy sąd właściwy dla Beneficjenta.
§7
Gwarancję sporządza się w ..... egzemplarzach.

..................................................................
/pieczęć firmowa Gwaranta oraz pieczątka imienna
i podpis osoby reprezentującej Gwaranta/

