
Załącznik nr 4 do wzoru Umowy 
 

WZÓR ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY /  
WZÓR ZABEZPIECZENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY 

 
GWARANCJA BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA 
 
wystawiona w …………………………………………………….. [miejsce wystawienia Gwarancji] 
w dniu: ……………………….. [data wystawienia Gwarancji] 
 
przez …………………………………………… [firma / nazwa, adres, inne dane identyfikujące Gwaranta] 
w imieniu którego występuje ……………………… [imię i nazwisko osoby reprezentanta Gwaranta] 
reprezentowane na podstawie pełnomocnictwa Nr ………….. z dnia ………………………………………,  
którego oryginał / kopia potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem, 
zostało przedłożone wraz z niniejszym Zabezpieczeniem 
zwany dalej „Gwarantem” 
 
pozostałe użyte w treści niniejszej Gwarancji określenia oznaczają: 
 
Beneficjent Gwarancji: w imieniu i na rzecz którego działa Centrum Wspierania Rodzin ”Rodzinna Warszawa”, 
ul. Stara 4 ,00-231 Warszawa;  
 
Wykonawca / Zobowiązany z tytułu Umowy:………………………………………………………………… [nazwa, adres, inne 
dane identyfikujące Wykonawcę; w przypadku Konsorcjum należy wymienić wszystkich Wykonawców oraz 
podać dla każdego z nich: firmę / nazwę, adres, inne dane identyfikujące każdego z Wykonawców] 
 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy / zabezpieczenie należytego wykonania rękojmi za wady dotyczy 
Umowy ………………………………………………………………. 
 
      § 1 
 
1. Gwarancja niniejsza zabezpiecza roszczenie Beneficjenta w stosunku do Wykonawcy powstałe w związku 

z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy/rękojmią za wady fizyczne lub prawne.  

2. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy należy również rozumieć wypowiedzenie lub 

odstąpienie od umowy przez Beneficjenta z winy Wykonawcy, a także wypowiedzenie lub odstąpienie od 

umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności.  

      § 2 
 
1. Gwarant nieodwołalnie, bezwarunkowo, na zasadach przewidzianych w niniejszej Gwarancji, oraz na 

pierwsze pisemne żądanie gwarantuje na rzecz Beneficjenta Gwarancji: 

1) zapłatę do kwoty … (słownie: …) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy oraz  

2) zapłatę do kwoty … (słownie: …) z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne. 

 

2. Kwoty Gwarancji określone w ust. 1 odpowiednio w pkt 1) i pkt 2) stanowią górne granice 

odpowiedzialności Gwaranta, a każda wypłata z tytułu Gwarancji obniża odpowiedzialność Gwaranta  

z danego tytułu o wysokość wypłaconej kwoty. 

 
 
 
      § 3 
 
1. Niniejsza Gwarancja jest ważna w okresie: 
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1) od dnia …………………. do dnia ………………….. - w zakresie roszczeń z tytułu niewykonania lub należytego 

wykonania umowy oraz 

2) od dnia………………….do dnia …………………. - w zakresie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub 

prawne. 

2. Wezwanie do zapłaty otrzymane przez Gwaranta w terminie ważności Gwarancji będzie zobowiązywało 

Gwaranta do zapłaty żądanej kwoty. 

3. Po upływie okresu ważności, określonego w ust. 1, niniejsza Gwarancja powinna zostać zwrócona 

Gwarantowi. 

 
      § 4 
 
1. Na podstawie niniejszej Gwarancji Gwarant zapłaci na rzecz Beneficjenta Gwarancji kwotę roszczenia  

w terminie nie dłuższym niż 21 dni (słownie: dwadzieścia jeden) dni od dnia otrzymania oryginału 

pisemnego wezwania do zapłaty. 

2. Wezwanie do zapłaty powinno: 

1) być podpisane przez Beneficjenta Gwarancji lub osoby przez niego umocowane, ze wskazaniem 

podstawy umocowania, a do wezwania do zapłaty powinien być dołączony obowiązujący dokument 

potwierdzający umocowanie tych osób do składania oświadczeń lub kserokopia w/w dokumentu 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego lub notariusza,  

2) być doręczone do Gwaranta  najpóźniej w terminie ważności Gwarancji w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, 

3) powinno zawierać oznaczenie rachunku, na który ma nastąpić wypłata z Gwarancji, 

4) powinno opiewać na kwotę nie wyższą niż określone w § 2 ust. 1, z zastrzeżeniem § 2 ust. 2. 

3. Wezwanie do zapłaty Beneficjent Gwarancji powinien przesłać na adres Gwaranta: …  

4. Za „zapłatę”, o której  mowa w ust. 1, uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Beneficjenta 
Gwarancji. 

 
§ 5 

 
Gwarancja traci ważność, a zobowiązanie Gwaranta wygasa w następujących przypadkach: 

1) upływu okresu jej ważności, o którym mowa w § 3 ust. 1, 

2) zwrotu oryginału niniejszej Gwarancji do Gwaranta, 

3) zwolnienia Wykonawcy przez Beneficjenta Gwarancji ze wszystkich zobowiązań, których 
zabezpieczeniem jest niniejsza Gwarancja, 

4) zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta Gwarancji ze wszystkich zobowiązań których zabezpieczeniem 
jest niniejsza Gwarancja, 

5) wykonania przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań, których zabezpieczeniem jest niniejsza 
Gwarancja, 

6) nie złożenia przez Beneficjenta Gwarancji wezwania do zapłaty, spełniającego wymagania określone 
w § 4 ust. 2, przed upływem ważności niniejszej Gwarancji, o której jest mowa w § 3 ust. 1, 

7) po wypłacie przez Gwaranta pełnej kwoty z niniejszej Gwarancji, o której jest mowa w § 2 ust. 1. 

 
      § 6 
 
Wierzytelność z tytułu niniejszej Gwarancji nie może być przedmiotem przelewu na rzecz osoby trzeciej, bez 
uprzedniej, pod rygorem nieważności pisemnej zgody Gwaranta. 

1. Do rozstrzygania wszelkich sporów będzie miało zastosowanie prawo polskie. 
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2. W zakresie nieuregulowanym w Gwarancji stosuje się odpowiednio przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych, Kodeksu cywilnego oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej. 

3. Spory mogące wyniknąć z niniejszej Gwarancji podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla Siedziby 
Beneficjenta Gwarancji. 

 
      § 7 
 
Niniejsza Gwarancja została sporządzona w jednym egzemplarzu. 
 
 
 

…………………………………………………………………….…….  
 

(pieczęć i podpis osoby reprezentującej Gwaranta) 


