ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SWZ

GWARANCJA
ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
(WZÓR)
GWARANT:
……………………………………………………………………………………………………………
(Nazwa Banku, Instytucji Finansowej, Zakładu Ubezpieczeń, itp.)

BENEFICJENT/ZAMAWIAJĄCY:
……………………………………………………………………………………………………………
ZOBOWIĄZANY:
……………………………………………………………………………………………………………
(Nazwa Wykonawcy)

§1
1. Gwarancja zabezpiecza należyte wykonanie przez Zobowiązanego umowy na
…………………………………….zawartej po przeprowadzeniu postępowania o udzielnie
zamówienia publicznego nr …….. zwana dalej „Umową”.
2. Gwarant zobowiązuje się do wypłacenia na rzecz Beneficjenta, na pierwsze pisemne
żądanie, na zasadach określonych w § 2-3 – kwoty do wysokości ............... (słownie:
...............................), stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, która
to kwota stanowi górny limit odpowiedzialności Gwaranta zwana dalej „Kwotą
Gwarantowaną”.
3. Gwarancja jest ważna od dnia .............. do dnia ............. i wygasa przed tym terminem
tylko w wypadkach przewidzianych w § 7 pkt. 2 - 3.
§2
Na podstawie Gwarancji, Gwarant zobowiązuje się do wypłacenia Beneficjentowi
nieodwołalnie, dobrowolnie i bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie Beneficjenta, bez
konieczności przedstawiania dowodów, podstaw lub powodów żądania, na jego rzecz Kwoty
Gwarantowanej.
§3
1. Należności, o których mowa w § 1 ust. 2, Gwarant zapłaci w terminie do 14 dni
kalendarzowych (słownie: czternastu dni) od dnia doręczenia Gwarantowi na wskazany
w §10 ust. 1 pkt 2 adres, pierwszego pisemnego żądania zapłaty na wskazany
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w żądaniu numer rachunku bankowego Beneficjenta.
2. Niniejsze żądanie nie wymaga konieczności wymagania przez Beneficjenta zapłaty
przez Zobowiązanego kwoty (kwot), której (których) żąda od Gwaranta Beneficjent.
3. Każda wypłata dokonana przez Gwaranta z tytułu niniejszej gwarancji automatycznie
zmniejsza kwotę odpowiedzialności Gwaranta, aż do całkowitego wykorzystania Kwoty
Gwarantowanej.
§4
Żadna zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja warunków Umowy lub jej zakresu, uzgodnione
pomiędzy Zamawiającym i Zobowiązanym, w żaden sposób nie zwalnia Gwaranta od
zobowiązania wynikającego z Gwarancji. Gwarant rezygnuje z konieczności powiadomienia
go o tego typu zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji.
§5
Tryb realizacji Gwarancji jest następujący:
1) żądanie zapłaty złożone zostanie na piśmie i podpisane przez osoby, o których
mowa w § 9,
2) żądanie zapłaty zawierać będzie oświadczenie, że kwota roszczenia jest należna
Beneficjentowi i będzie wskazywać nr konta, na które należy przelać żądaną kwotę;
3) żądanie zapłaty złożone zostanie w okresie wskazanym w § 1 ust. 3,
4) do żądania zapłaty załącza się: w przypadku podpisania żądania przez Dyrektora
albo Zastępcy Dyrektora Wojskowego Instytutu Wydawniczego kserokopię aktu
o powołaniu na ww. stanowisko.
§6
Wierzytelność z tytułu Gwarancji może być przedmiotem przelewu na osobę trzecią.
§7
Gwarancja wygasa w przypadku:
1) niedoręczenia Gwarantowi wezwania do zapłaty przed upływem terminów
określonych w § 1 ust. 3,
2)

wyczerpania Kwoty Gwarantowanej,

3)

zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowiązań wynikających z
Gwarancji przed upływem terminów jej obowiązywania stwierdzonego na piśmie pod
rygorem nieważności.
§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 wyniknąć z Gwarancji będą rozstrzygane przez sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

3.

Gwarancja oraz jej zmiany będą sporządzone w języku polskim i wymagają pod rygorem
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nieważności pisemnej zgody osoby, o której mowa w § 9.
4.

Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio do wszelkich oświadczeń, wezwań,
żądań, informacji oraz innej korespondencji, związanych z prawami i obowiązkami
wynikającymi z niniejszej gwarancji.
§9

Do wykonywania wszelkich czynności określonych w Gwarancji w imieniu Beneficjenta
uprawniony jest samodzielnie Dyrektor Wojskowego Instytutu Wydawniczego albo Zastępca
Dyrektora Wojskowego Instytutu Wydawniczego działający łącznie z Głównym Księgowym.
§ 10
1.

Adresy korespondencyjne:
1) dla Beneficjenta: …………………………………………..,
2) dla Gwaranta: ……………………………………………..,
3) dla Zobowiązanego: ……………………………………….

2.

Zobowiązany, Gwarant i Beneficjent są zobowiązani do wzajemnego pisemnego
poinformowania, o każdej zmianie adresów, o których mowa w ust. 1.
§ 11

Gwarancję sporządzono w jednym egzemplarzu dla Beneficjenta.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

Pieczęć i podpis Gwaranta
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