oznaczenie sprawy 337-18/IZ/60/U/PN

(PROJEKT)
ZAŁĄCZNIK NR 1
do Rozdziału V
(pieczęć)

FORMULARZ GWARANCJI
NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
(BEZWARUNKOWA GWARANCJA BANKOWA)
Do:

Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, ul. Michała Grażyńskiego 10, 43-300 Bielsko-Biała,

Polska (Beneficjent Gwarancji).
Ponieważ ........................................................................................................................................................................
............................................................... [nazwa i adres Wykonawcy] (dalej zwany Wykonawcą) podjął się zgodnie z Umową
Nr

.................

datowaną

........................................................

(zwaną

dalej

,,Umową”)

wykonania

……………………………………………………………………………………………,
i ponieważ zażądali Państwo w ww. Umowie, aby Wykonawca zabezpieczył należyte wykonanie tej umowy zgodnie
z ustawą z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych na sumę określoną w ww. Umowie i ponieważ zgodziliśmy się
na wystawienie na zlecenie Wykonawcy Gwarancji Bankowej celem powyższego zabezpieczenia, dlatego też niniejszym
potwierdzamy, że jesteśmy wobec Was Gwarantem odpowiedzialnym w stosunku do Was do dnia ........................................
(należy wpisać datę odpowiadającą wyliczeniu: wymagana data wykonania Dokumentacji + 63 dni) do kwoty
..................................... zł.- ............................................................................................... [słownie] (należy wpisać kwotę
równą 100 % wartości zabezpieczenia).
Suma ta zostanie wypłacona na Wasze pierwsze pisemne żądanie dobrowolnie i bezwarunkowo, bez konieczności
przedstawiania przez Was dowodów, po wystąpieniu z żądaniem stwierdzającym, iż Wykonawca nie wykonał lub
nienależycie wykonał swoje zobowiązania umowne, będąc do tego zobowiązany zgodnie z warunkami Umowy.
Żądanie zapłaty, o którym mowa wyżej, winno być dostarczone Gwarantowi na adres ……………………………..
Niniejszym rezygnujemy z konieczności żądania przez Was spłaty w/w zadłużenia od Wykonawcy przed
przedstawieniem nam Waszego żądania.
Ponadto wyrażamy zgodę na to, że żadna zmiana, uzupełnienie lub inne modyfikacje Umowy, które mają być
wykonane w ramach Umowy lub jakichkolwiek dokumentów Umowy, które mogą zostać dokonane pomiędzy Wami
a Wykonawcą, nie zwolnią nas z odpowiedzialności prawnej w ramach niniejszej Gwarancji oraz rezygnujemy niniejszym
z konieczności powiadomienia nas o takich zmianach, uzupełnieniach lub modyfikacjach.
Żądanie zapłaty kwoty z tytułu niniejszej gwarancji winno zostać dostarczone do Gwaranta, w dacie jej ważności,
z zastrzeżeniem treści poniższego akapitu.
Żądanie zapłaty kwoty z tytułu niniejszej Gwarancji ekspediowane do Gwaranta listem poleconym, nadanym
najpóźniej w ostatnim dniu ważności Gwarancji, będzie uważane za złożone w dacie ważności Gwarancji, niezależnie od
tego, kiedy dotrze do Gwaranta.*
Spory mogące wyniknąć przy wykonaniu postanowień niniejszej gwarancji rozstrzygane będą przez sąd właściwy
dla siedziby Beneficjenta Gwarancji.
Niniejsza gwarancja podlega przepisom prawa polskiego.
Podpis i pieczęć Gwaranta ........................................................................................
Nazwa .....................................................
Adres ......................................................................
Data .........................................................................

*

Beneficjent Gwarancji może zrezygnować z tego zapisu, pod warunkiem wydłużenia ważności niniejszej gwarancji,
co najmniej o 7 dni, odpowiednio dla każdego z terminów ważności. W takim przypadku należy też wykreślić
wyrazy „z zastrzeżeniem treści poniższego akapitu” zawarte w poprzednim akapicie.

UWAGA: Niniejsza gwarancja winna być sporządzona w języku polskim
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oznaczenie sprawy 337-18/IZ/60/U/PN

(PROJEKT )
ZAŁĄCZNIK NR 2
do Rozdziału V
(pieczęć)

FORMULARZ GWARANCJI
NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
(BEZWARUNKOWA GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA)
1. W związku z umową (zwaną dalej Umową) zawartą w dniu ........................... pomiędzy firmą …………………
z siedzibą w ............................................................................................................. zwaną w dalszej części
Zobowiązanym, a Miastem Bielsko-Biała - Miejskim Zarządem Dróg w Bielsku-Białej, ul. Michała
Grażyńskiego 10, 43-300 Bielsko-Biała, zwanym w dalszej części „Beneficjentem”, na realizację następującego
zamówienia:
...............................................................................................................................................…………………………………
...... (nazwa i adres Towarzystwa Ubezpieczeniowego) ........................................................................................................
wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ...................................., prowadzonego przez
................................................................................................................................................................................. o kapitale
akcyjnym w wysokości .............................. zł., działając na podstawie ...........................................................
na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej z dnia ................................, w skład Zarządu którego wchodzą:
1. ...............................................
2. ...............................................
3. ...............................................
zwane w dalszej części gwarancji Gwarantem, gwarantuje Miastu Bielsko-Biała - Miejskiemu Zarządowi Dróg
w Bielsku-Białej, ul. Michała Grażyńskiego 10, 43-300 Bielsko-Biała, zapłatę do dnia …………………… (należy
wpisać datę odpowiadającą wyliczeniu: wymagana data wykonania Dokumentacji + 63 dni) kwoty ………………. zł.………………………………………….…………… [słownie] (należy wpisać kwotę równą 100 % wartości
zabezpieczenia w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
2. Każda wypłata z tytułu niniejszej gwarancji zmniejsza odpowiedzialność Gwaranta o wysokość kwoty wypłaconej.
3. Zapłata powyższych należności nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, że Zobowiązany nie wykonał
lub nienależycie wykonał zobowiązanie wynikające z Umowy.
4. Żądanie zapłaty, o którym mowa wyżej, winno być dostarczone Gwarantowi na adres ……………………………..
5. Żądanie zapłaty kwoty z tytułu niniejszej gwarancji winno zostać dostarczone do Gwaranta, w dacie jej ważności,
z zastrzeżeniem treści punktu 6.
6. Żądanie zapłaty kwoty z tytułu niniejszej Gwarancji ekspediowane do Gwaranta listem poleconym nadanym najpóźniej
w ostatnim dniu ważności Gwarancji będzie uważane za złożone w dacie ważności Gwarancji, niezależnie od tego, kiedy
dotrze do Gwaranta.*
7. Wypłata zobowiązania gwarancyjnego uzależniona jest od dostarczenia Gwarantowi następujących dokumentów:
a. zgłoszenie roszczenia
b. oświadczenia Beneficjenta, że Zobowiązany nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązanie wynikające z Umowy.
8. Niniejsza gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie w przypadku:
a. zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowiązań przewidzianych w gwarancji, przed upływem
terminu ważności gwarancji,
b. gdy świadczenia Gwaranta z tytułu niniejszej gwarancji osiągnęły kwotę gwarancji
c. upływu ostatniego dnia jej obowiązywania, z zastrzeżeniem pkt. 6.
9. Zgodnie z pełnomocnictwem szczególnym nr .................................. z dnia .................................... gwarancji udziela
i podpisuje w imieniu Gwaranta:
.............................................................................................................................................................................. .
10. Spory mogące wyniknąć przy wykonaniu postanowień niniejszej gwarancji rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla
siedziby Beneficjenta Gwarancji.
11. Niniejszą gwarancję sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Beneficjenta, Gwaranta
i Zobowiązanego.
12. Do niniejszej gwarancji stosuje się przepisy prawa polskiego.
miejscowość, dnia ............................... r.

(pieczęć Gwaranta oraz podpisy i pieczęcie imienne osób
działających w imieniu Gwaranta)

* Beneficjent może zrezygnować z zapisu pkt. 6, pod warunkiem wydłużenia ważności niniejszej gwarancji, co najmniej
o 7 dni, odpowiednio dla każdego z terminów ważności. W takim przypadku należy też wykreślić wyrazy „z zastrzeżeniem
treści punktu 6” zawarte w punkcie 5 oraz wyrazy „z zastrzeżeniem pkt 6” z treści pkt 8 lit. c.

UWAGA: Niniejsza gwarancja winna być sporządzona w języku polskim.
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