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/stempel Gwaranta/                                                     
Warszawa, dnia  ……….  2017r. 

Ubezpieczeniowa gwarancja 
należytego wykonania i  

należytego usunięcia wad lub usterek 
Nr ……. 

  
BENEFICJENT Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa 
 
ZOBOWIĄZANY   

 

 
GWARANT  

 

 
 
1. Niniejsza gwarancja należytego wykonania i należytego usunięcia wad lub usterek (zwana dalej Gwarancją) została wystawiona na 

wniosek Zobowiązanego w związku z Umową, której przedmiotem jest „…… …. (zwaną dalej Umową), która zostanie zawarta przez 
Zobowiązanego z Beneficjentem po przedstawieniu niniejszej gwarancji. Zgodnie z § ….. Umowy, Zobowiązany jest do złożenia 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz należytego usunięcia wad lub usterek w ramach rękojmi  w wysokości ………… zł, 
stanowiącej ….% kwoty wynagrodzenia  Zobowiązanego przewidzianego w Umowie. 

2. Gwarancja zabezpiecza zobowiązanie Zobowiązanego wobec Beneficjenta z tytułu: 
1) niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym z tytułu kar umownych; 
2) nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad lub usterek w ramach rękojmi, w tym z tytułu kar umownych   

3. Gwarant odpowiada wyłącznie w zakresie zabezpieczonym Gwarancją, jeżeli roszczenie Beneficjenta do Gwaranta zostanie skierowane 
w terminie określonym w ust. 6 i tylko w części odpowiadającej niewykonaniu bądź nienależytemu wykonaniu Umowy albo w części 
odpowiadającej nieusuniętym lub nienależycie usuniętym wadom lub usterkom w ramach rękojmi, za które odpowiada Zobowiązany 
zgodnie z treścią wzoru Umowy z dnia wystawienia Gwarancji, jeżeli Zobowiązany – pomimo otrzymania na piśmie od Beneficjenta 
informacji określającej termin usunięcia wskazanych w niej usterek lub wad – nie wykonał tego zobowiązania. 

4. Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Beneficjenta, na zasadach przewidzianych w 
niniejszym dokumencie, do zapłacenia kwoty nieprzekraczającej sumy gwarancyjnej określonej w ust. 5. Suma gwarancyjna zmniejsza 
się o każdą wypłatę z tytułu Gwarancji. 

5. Suma gwarancyjna, stanowiąca górną granicę odpowiedzialności Gwaranta z niniejszej Gwarancji, wynosi: ………………. zł  (słownie: 
……………..  złote i …./100), z zastrzeżeniem, że w zakresie odpowiedzialności Gwaranta z tytułu nieusuniętych lub nienależycie 
usuniętych wad lub usterek w ramach rękojmi ulega ona zmniejszeniu o 70% i wynosi ……… zł (słownie: ………….. złote i …../100 ). 

6. Gwarancja jest ważna (termin ważności Gwarancji): 

1) od dnia zawarcia umowy do dnia dokonania bez zastrzeżeń odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru 
stwierdzającym należyte wykonanie przedmiotu umowy, nie dłużej jednak niż do dnia ………….. - w zakresie roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, w tym z tytułu kar umownych oraz  

2) od dnia dokonania bez zastrzeżeń odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru stwierdzającym należyte 
wykonanie przedmiotu umowy, do dnia ………………- w zakresie roszczeń w ramach rękojmi w związku z nieusunięciem lub 
nienależytym usunięciem wad lub usterek powstałych w przedmiocie Umowy, w tym z tytułu kar umownych 

7. Wypłata z tytułu niniejszej gwarancji nastąpi w ciągu 14 dni, na pierwsze pisemne żądanie zapłaty Beneficjenta w terminie ważności 
gwarancji zawierające kwotę roszczenia oraz dołączone do niego następujące dokumenty:  

1) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy: 

a) dokumenty potwierdzające, że osoby, które podpisały żądanie zapłaty w imieniu Beneficjenta uprawnione są do jego 
reprezentowania,  

b) oświadczenie, że żądana kwota odpowiada niewykonanemu bądź nienależycie wykonanemu przedmiotowi Umowy i jest 
należna z tytułu Gwarancji w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy przez 
Zobowiązanego, a w przypadku kar umownych oświadczenie Beneficjenta, że żądana z tytułu gwarancji kwota jest mu  
należna i wymagalna, 

c) wykaz niewykonanych lub nienależycie wykonanych prac objętych przedmiotem Umowy wraz z określeniem ich wartości, a w 
przypadku wystąpienia kar umownych, szczegółowy wykaz kar umownych do zapłaty wraz z określeniem łącznej ich 
wysokości. 

2) w przypadku nieusunięcia lub nienależytego usunięcia przez Zobowiązanego wad lub usterek powstałych w przedmiocie Umowy w 
ramach rękojmi: 

a) dokumenty potwierdzające, że osoby, które podpisały żądanie zapłaty w imieniu Beneficjenta uprawnione są do jego 
reprezentowania,  

b) kopia podpisanego protokołu odbioru stwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu Umowy, 
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c) wykaz nieusuniętych lub nienależycie usuniętych wad lub usterek powstałych w przedmiocie Umowy, a w przypadku 
wystąpienia kar umownych z tego tytułu, szczegółowy wykaz niezapłaconych kar umownych wraz z określeniem łącznej ich 
wysokości, 

d) oświadczenie Beneficjenta, że pomimo pisemnego powiadomienia Zobowiązany nie usunął w terminie wad lub usterek 
powstałych w przedmiocie Umowy i w związku z tym żądana z tytułu rękojmi kwota jest mu należna, a w przypadku kar 
umownych oświadczenie Beneficjenta, że żądana z tego tytułu kwota jest mu  należna i wymagalna, 

 

8. Żądanie zapłaty nie spełniające wymogów określonych w niniejszej Gwarancji  jest bezskuteczne 

9. Po upływie terminu ważności Gwarancja powinna być zwrócona do Gwaranta. 

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

11. Do rozstrzygania wszelkich sporów, jakie mogłyby wyniknąć w związku z treścią lub realizacją niniejszej Gwarancji, zastosowanie będzie 
miało prawo polskie, a sądem właściwym do ich rozstrzygania będzie sąd powszechny według przepisów o właściwości ogólnej. 

 
  
        

/stempel Gwaranta i podpisy osób upoważnionych/ 
 
 


