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(WZÓR) 
G W AR A N C J A U B E Z P I E C Z E N I O W A  

WŁAŚCIWEGO USUNIĘCIA WAD I USTEREK 
Nr ……………….. z dnia ……………. r. 

                                                                                                                                                                          
 
BENEFICJENT:    
 .......................................................................................................................... 
 
ZOBOWIĄZANY:  
........................................................................................................................... 
 
GWARANT:       
UNIQA Towarzystwo Ubezpiecze ń Spółka Akcyjna , 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132, wpisane do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000001201, kapitał zakładowy i wpłacony: 220 308 282,00 PLN, NIP 727-012-63-58, 
REGON 004275573, reprezentowane przez: 
……………………………………………..... 
 

 
§ 1 

Gwarant w związku z Umową nr ....................... zawartą pomiędzy Beneficjentem a Zobowiązanym w dniu 
............................. r., której przedmiotem jest ……………………………………… (zwaną dalej „Kontraktem”), gwarantuje 
nieodwołalnie i bezwarunkowo na zasadach określonych w niniejszej gwarancji zapłatę Beneficjentowi należności z 
tytułu wymienionego w § 2 niniejszej  gwarancji do kwoty: ................................ PLN (słownie: 
............................................), zwanej dalej „sumą gwarancyjną”. 

 
§ 2 

Niniejsza gwarancja zabezpiecza roszczenie Beneficjenta w stosunku do Zobowiązanego z tytułu nieusunięcia lub 
nienależytego usunięcia wad i usterek, ujawnionych w okresie ważności niniejszej gwarancji po podpisaniu 
bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, na zasadach określonych w Kontrakcie wymienionym w § 1, a które to 
roszczenie nie zostało zaspokojone przez Zobowiązanego. 
 

§ 3 
Niniejsza gwarancja ważna jest w okresie od dnia ........................ r. do dnia ............................ r. włącznie (zwanym dalej 
„okresem ważności gwarancji”). Beneficjent zobowiązany jest do zgłoszenia wezwania do zapłaty z gwarancji w okresie 
ważności gwarancji.    
 

§ 4 
Na podstawie niniejszej gwarancji Gwarant zapłaci na rzecz Beneficjenta należną kwotę w terminie 30 (trzydziestu) dni 
od daty otrzymania od Beneficjenta pierwszego pisemnego wezwania do zapłaty wraz z załącznikami określonymi w § 6.  
 

§ 5 
Wezwanie do zapłaty zostanie podpisane przez osoby właściwie uprawnione do reprezentacji Beneficjenta w tym 
zakresie i złożone w okresie ważności gwarancji, pod rygorem odmowy zapłaty gwarantowanych należności, przy czym 
własnoręczność podpisów na wezwaniu do zapłaty zostanie potwierdzona przez radcę prawnego, notariusza, adwokata 
lub Bank prowadzący rachunek Beneficjenta. W wezwaniu do zapłaty zostanie wskazany rachunek bankowy 
Beneficjenta, na który ma nastąpić zapłata z tytułu niniejszej gwarancji. Wezwanie do zapłaty należy doręczyć na adres 
Gwaranta: UNIQA TU SA, Centrum Pomocy, Roszczenia z Gwarancji, ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź. 
 

§ 6 
Do wezwania do zapłaty należy dołączyć: 

1) pisemne oświadczenie, że Zobowiązany, pomimo pisemnego wezwania przez Beneficjenta do usunięcia wad i 
usterek, nie zaspokoił roszczeń Beneficjenta oraz, że żądana kwota jest należna z tytułu niniejszej gwarancji, 

2) kopię skierowanego do Zobowiązanego wezwania do usunięcia ujawnionych wad i usterek, w którym określono 
rodzaj wad i termin ich usunięcia, wraz z potwierdzeniem wysłania, 

3) dokumenty poświadczające uprawnienie osób podpisanych pod wezwaniem do zapłaty.  
 

§ 7 
Suma gwarancyjna stanowi górną granicę odpowiedzialności Gwaranta. Każda kwota zapłacona z tytułu niniejszej 
gwarancji zmniejsza sumę gwarancyjną. 
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§ 8 
Wezwanie do zapłaty nie spełniające wymogów formalnych określonych w § 5 i § 6 niniejszej gwarancji jest 
bezskuteczne. Tylko kompletne wezwanie do zapłaty doręczone Gwarantowi w okresie ważności gwarancji będzie 
powodowało obowiązek wypłaty gwarantowanych należności.  

 
§ 9 

Po upływie okresu ważności gwarancji niniejszy dokument powinien być zwrócony Gwarantowi. Jednakże niezależnie od 
tego, czy niniejsza gwarancja została zwrócona, zobowiązania Gwaranta wygasają automatycznie i całkowicie, a 
roszczenia Beneficjenta stają się bezskuteczne z upływem okresu ważności gwarancji.  

 
§ 10 

Niniejsza gwarancja wygasa również w przypadku gdy: 
1) Beneficjent zwróci Gwarantowi oryginał niniejszej gwarancji przed upływem okresu ważności gwarancji, 
2) Zobowiązany wypełni zobowiązania będące przedmiotem niniejszej gwarancji,  
3) Beneficjent zwolni w formie pisemnej Zobowiązanego ze zobowiązania będącego przedmiotem niniejszej 

gwarancji,   
4) Beneficjent zwolni w formie pisemnej Gwaranta ze zobowiązań wynikających z niniejszej gwarancji,   
5) kwoty wypłacone przez Gwaranta z tytułu niniejszej gwarancji wyczerpią sumę gwarancyjną. 

 
§ 11 

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

§ 12 
1. Niniejsza gwarancja podlega prawu polskiemu. 

2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej gwarancji rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 
Gwaranta. 

 
§ 13 

Niniejszą gwarancję sporządzono w jednym egzemplarzu. 
 
 
 
 

Pieczęć i podpis Gwaranta 


