
 

Załącznik nr 4 do SIWZ 

Gwarancja należytego wykonania umowy Nr… 

…………………………………………………………. 

(nazwa miejscowości dzień, miesiąc, rok) 

GWARANT: 

………………………………………………………………………………………… 

(nazwa Gwaranta, siedziba, adres, wpis do rejestru przedsiębiorców, numer KRS, wysokość 

………………………………………………………………………………………… 

kapitału zakładowego, NIP) 

BENEFICJENT: 

4 Regionalna Baza Logistyczna z siedzibą we Wrocławiu, 50-984 Wrocław, ul. Pretficza 28, 

NIP 896000495. 

ZOBOWIĄZANY: 

………………………………………………………………………………………… 

(nazwa Zobowiązanego, siedziba, adres, wpis do rejestru przedsiębiorców, Nr KRS , NIP, 

REGON) 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

§1 

Niniejsza gwarancja, zwana dalej „gwarancją”, zabezpiecza należyte wykonanie przez 

Zobowiązanego umowy na ………………………………………………………………., 

                                           (nazwa przedmiotu umowy – nr sprawy) 

 

§2 

Gwarant gwarantuje Beneficjentowi nieodwołalnie i bezwarunkowo, na zasadach 

przewidzianych w niniejszej gwarancji, zapłatę za powstałe w okresie ważności gwarancji 

zobowiązania Zobowiązanego wynikające z umowy opisanej w §1 do wysokości 

……………………. (słownie: ………………………………..) w przypadku niewykonania lub 

nienależytego wykonania przez Zobowiązanego przedmiotu umowy w tym za kary umowne i 

odsetki. 

§3 

Gwarant dokona na pierwsze pisemne wezwanie Beneficjenta zapłaty z tytułu gwarancji w 

terminie 14 dni od dnia doręczenia Gwarantowi na wskazany w §10 adres wezwania do zapłaty 

zawierającego oświadczenie Beneficjenta, że żądana kwota jest należna i wymagalna z tytułu 

określonego w § 2 niniejszej gwarancji, a Zobowiązany pomimo pisemnego wezwania w 

wyznaczonym terminie nie wykonał lub wykonał nienależycie swoje zobowiązania 



 

wynikające z tytułu określonego w § 2 wraz z dokumentem potwierdzającym, że osoby, które 

podpisały żądanie zapłaty w imieniu Beneficjenta uprawnione są do jego reprezentowania. 

 

§4 

 

Niniejsza gwarancja jest ważna  od dnia zawarcia umowy do dnia …………………… 

 

§5 

Każda wypłata z tytułu niniejszej gwarancji zmniejsza odpowiedzialność Gwaranta o tę kwotę.  

 

§6 

Gwarancja wygasa w przypadku: 

1) zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowiązań przewidzianych w 

gwarancji, przed upływem terminu ważności gwarancji, 

2) gdy świadczenia Gwaranta z tytułu niniejszej gwarancji osiągnęły kwotę gwarancji, 

3) upływu ostatniego dnia jej ważności. 

§7 

Prawa z tytułu gwarancji nie mogą być przedmiotem przelewu. 

§8 

1. Do praw i obowiązków wynikających z gwarancji oraz do rozstrzygania sporów powstałych 

w związku z gwarancją stosuje się przepisy prawa polskiego. 

2. Wszelkie spory mogące wynikać z gwarancji będą rozstrzygane przez sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Beneficjenta.  

§9 

Gwarancję sporządzono w jednym egzemplarzu. 

§10 

Adres korespondencyjny Gwaranta: 

w imieniu Gwaranta 


