
Gwarancja [ubezpieczeniowa/bankowa] należytego wykonania umowy oraz rękojmi za
wady lub gwarancji nr [●]

GWARANT: [●]. z siedzibą [●], wpisana do [●] pod numerem [●], posiadająca numer NIP [●],

BENEFICJENT:

…………….. z siedzibą  w……. przy ……………., wpisana do …………pod numerem KRS
…….., posiadająca numer NIP ……………., o kapitale zakładowym w wysokości [●] PLN w
całości wpłaconym,

WYKONAWCA: [●] z siedzibą [●], wpisana do [●] pod numerem [●], posiadająca numer NIP
[●],

[Konsorcjum w składzie:]

[Lider:]

[Partner:]

Niniejsza  gwarancja  (zwana  dalej  "Gwarancją")  została  wystawiona  na  zlecenie  [nazwa
podmiotu], w celu zabezpieczenia należytego wykonania przez Wykonawcę umowy numer
[●], która ma być zawarta pomiędzy Wykonawcą a Beneficjentem na: „[przedmiot umowy]”,
[realizowanego w ramach projektu pod nazwą „[nazwa projektu]”] (zwanej dalej „Umową”).

Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo, niezależnie od ważności i skutków
prawnych Umowy, do zapłaty na rzecz Beneficjenta, na jego pierwsze żądanie skierowane
do Gwaranta, każdej kwoty do łącznej maksymalnej wysokości [kwota] [waluta] (słownie: [●]),
w tym:

1) do kwoty [kwota] [waluta] (słownie: [●]) w zakresie roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania Umowy (w tym z tytułu kar umownych) na żądanie złożone w
okresie od dnia [wystawienia Gwarancji lub data] do dnia [●] włącznie,

2) oraz do kwoty [kwota] [waluta] (słownie: [●]) w zakresie roszczeń z tytułu rękojmi za wady
lub gwarancji  (w tym z tytułu kar umownych)   oraz roszczeń z tytułu niezapewnienia
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na żądanie złożone w okresie od dnia [●]
do dnia [●] włącznie.

Gwarant dokona zapłaty z tytułu Gwarancji na wskazany rachunek bankowy Beneficjenta w
terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia doręczenia Gwarantowi pierwszego żądania zapłaty
w formie  pisemnej  lub  w formie  dokumentu  elektronicznego  zawierającego  oświadczenie
Beneficjenta, że żądana kwota jest należna z tytułu Gwarancji ze względu na niewykonanie
lub  nienależyte  wykonanie  Umowy  albo  nieusunięcie  wad  albo  niezapewnienie
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zgodnie z Umową. 
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Nasza  Gwarancja  wchodzi  w  życie  z  dniem wystawienia  i  pozostaje  ważna  do  dnia  [●]
(„Termin ważności”).

Pisemne żądanie zapłaty Beneficjenta powinno być podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania Beneficjenta i doręczone Gwarantowi, najpóźniej w ostatnim dniu Terminu
ważności niniejszej Gwarancji, na adres: [●]:

1) za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Beneficjenta wraz z potwierdzeniem
tego banku, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób uprawnionych do
reprezentowania Beneficjenta, lub

2) bezpośrednio  wraz  z  potwierdzeniem  przez bank prowadzący  rachunek  Beneficjenta,
że podpisy  złożone  na  żądaniu  zapłaty  należą  do  osób  uprawnionych  do
reprezentowania Beneficjenta, lub

3) bezpośrednio wraz z dołączonym poświadczeniem notarialnym wzorów podpisów,  przy
czym żądanie zapłaty musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania
Beneficjenta zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym 

Żądanie zapłaty Beneficjenta w formie elektronicznej powinno być opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione do reprezentowania Beneficjenta zgodnie
z Krajowym Rejestrem Sądowym i przesłane najpóźniej w ostatnim dniu Terminu ważności 
niniejszej Gwarancji na adres poczty elektronicznej Gwaranta: [●].

Zobowiązanie Gwaranta wynikające z Gwarancji zmniejsza się o kwotę każdej płatności 
dokonanej w wyniku realizacji roszczenia z Gwarancji.

Gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie w przypadku:

1) gdyby żądanie zapłaty i oświadczenie Beneficjenta nie zostały doręczone Gwarantowi w
Terminie ważności Gwarancji,

2) zwolnienia  Gwaranta  przez  Beneficjenta  ze  wszystkich  zobowiązań  przewidzianych  w
Gwarancji,  przed  upływem  Terminu  jej  ważności,  w  formie  oświadczenia  podpisanego
przez osoby uprawnione do reprezentowania Beneficjenta i doręczonego Gwarantowi w
sposób przewidziany dla składania żądania zapłaty,

3)gdy świadczenia Gwaranta z tytułu niniejszej Gwarancji osiągną kwotę Gwarancji, 
4) zwrócenia  Gwarantowi przez Beneficjenta niniejszej Gwarancji  w Terminie jej  ważności

poprzez złożenie oświadczenia podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania
Beneficjenta  i  doręczonego  Gwarantowi  w  sposób  przewidziany  dla  składania  żądania
zapłaty.

Gwarant  się  zgadza,  że  żadna  zmiana  lub  uzupełnienie  lub  jakakolwiek  modyfikacja
warunków Umowy lub robót, które mają zostać wykonane zgodnie z wymienioną powyżej
Umową,  lub  w  jakichkolwiek  dokumentach  stanowiących  Umowę,  jakie  mogą  zostać
sporządzone między Beneficjentem a Wykonawcą, nie zwalnia Gwaranta w żaden sposób z
odpowiedzialności  wynikającej  z  niniejszej  Gwarancji,  z  wyłączeniem  zmian  Umowy
skutkujących zwolnieniem Wykonawcy przez Beneficjenta z obowiązków, zabezpieczonych
niniejszą gwarancją o czym Gwarant zostanie poinformowany przez Beneficjenta w sposób
przewidziany dla składania żądania zapłaty. 

Wierzytelności Beneficjenta wynikające z Gwarancji nie mogą być przeniesione na osobę 
trzecią bez zgody Gwaranta. Gwarancja poddana jest prawu polskiemu i jurysdykcji sądów 
polskich. 

Wszelkie spory powstające w związku z Gwarancją będą rozstrzygane przez sąd właściwy
dla siedziby Beneficjenta.
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Miejsce, data wystawienia Gwarancji i podpis/podpisy osób uprawnionych do 
reprezentowania Gwaranta.
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Gwarancja bankowa zwrotu zaliczki

nr [●]

GWARANT: [●]. z siedzibą [●], wpisana do [●] pod numerem [●], posiadająca numer NIP [●],

BENEFICJENT: [●] z siedzibą [●], wpisana do [●] pod numerem [●], posiadająca numer NIP

WYKONAWCA: [●] z siedzibą [●], wpisana do [●] pod numerem [●], posiadająca numer NIP 
[●],

[Konsorcjum w składzie:]

[Lider:]

[Partner:]

Niniejsza gwarancja bankowa (zwana dalej  "Gwarancją")  została wystawiona na zlecenie
[nazwa  podmiotu],  w  celu  zabezpieczenia  zwrotu  przez  Wykonawcę  zaliczki  dotyczącej
umowy  numer  [●],  pomiędzy  Wykonawcą  a  Beneficjentem  na:  „[przedmiot  umowy]”,
[realizowanego w ramach projektu pod nazwą „[nazwa projektu]”] (zwanej dalej „Umową”).

Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo, niezależnie od ważności i skutków 

prawnych Umowy, do zapłaty na rzecz Beneficjenta na jego pierwsze żądanie skierowane do

Gwaranta każdej kwoty do łącznej maksymalnej wysokości [kwota] [waluta] (słownie: [●]) w 

zakresie roszczeń z tytułu braku zwrotu zaliczki oraz roszczeń z tytułu nieprzedłużenia lub 

niezapewnienia zabezpieczenia zwrotu zaliczki zgodnie z Umową.

Gwarant dokona zapłaty z tytułu Gwarancji na wskazany rachunek bankowy Beneficjenta w
terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia doręczenia Gwarantowi pierwszego żądania zapłaty
w formie  pisemnej  lub  w formie  dokumentu  elektronicznego zawierającego  oświadczenie
Beneficjenta, że Wykonawca nie wywiązał się z obowiązku zwrotu zaliczki zgodnie z Umową
albo nie przedłużył lub nie zapewnił zabezpieczenia zwrotu zaliczki zgodnie z Umową. 

Nasza  Gwarancja  wchodzi  w  życie  z  dniem wystawienia  i  pozostaje  ważna  do  dnia  [●]
(„Termin ważności”).

Pisemne żądanie zapłaty Beneficjenta powinno być podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania Beneficjenta i doręczone Gwarantowi najpóźniej w ostatnim dniu Terminu
ważności niniejszej Gwarancji, na adres: [●]:

1) za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Beneficjenta wraz z potwierdzeniem
tego banku, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób uprawnionych do
reprezentowania Beneficjenta, lub
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2)  bezpośrednio wraz z potwierdzeniem przez bank prowadzący rachunek Beneficjenta,
że podpisy  złożone  na  żądaniu  zapłaty  należą  do  osób  uprawnionych  do
reprezentowania Beneficjenta, lub

3)  bezpośrednio wraz z dołączonym poświadczeniem notarialnym wzorów podpisów, przy
czym żądanie zapłaty musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania
Beneficjenta zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym.

Żądanie zapłaty Beneficjenta w formie elektronicznej powinno być opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione do reprezentowania Beneficjenta zgodnie
z Krajowym Rejestrem Sądowym i przesłane najpóźniej w ostatnim dniu Terminu ważności
niniejszej Gwarancji na adres poczty elektronicznej Gwaranta: [●].

Zobowiązanie Gwaranta wynikające z Gwarancji zmniejsza się o kwotę każdej płatności 
dokonanej w wyniku realizacji roszczenia z Gwarancji.

Gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie w przypadku:

1) gdyby żądanie zapłaty i oświadczenie Beneficjenta nie zostały doręczone Gwarantowi w
Terminie ważności Gwarancji,

2) zwolnienia  Gwaranta  przez  Beneficjenta  ze  wszystkich  zobowiązań  przewidzianych  w
Gwarancji,  przed  upływem  Terminu  jej  ważności,  w  formie  oświadczenia  podpisanego
przez osoby uprawnione do reprezentowania Beneficjenta i doręczonego Gwarantowi w
sposób przewidziany dla składania żądania zapłaty,

3) gdy świadczenia Gwaranta z tytułu niniejszej Gwarancji osiągną kwotę Gwarancji, 
4) zwrócenia  Gwarantowi  przez  Beneficjenta  niniejszej  Gwarancji  w Terminie  jej  ważności

poprzez złożenie oświadczenia podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania
Beneficjenta  i  doręczonego  Gwarantowi  w  sposób  przewidziany  dla  składania  żądania
zapłaty.

Gwarant  się  zgadza,  że  żadna  zmiana  lub  uzupełnienie  lub  jakakolwiek  modyfikacja
warunków Umowy które mają zostać wykonane zgodnie z wymienioną powyżej Umową, lub
w jakichkolwiek dokumentach stanowiących Umowę, jakie mogą zostać sporządzone między
Beneficjentem a Wykonawcą, nie zwalnia Gwaranta w żaden sposób z odpowiedzialności
wynikającej z niniejszej Gwarancji, z wyłączeniem zmian Umowy skutkujących zwolnieniem
Wykonawcy przez Beneficjenta z obowiązków, zabezpieczonych niniejszą gwarancją o czym
Gwarant zostanie poinformowany przez Beneficjenta w sposób przewidziany dla składania
żądania zapłaty. 

Wierzytelności Beneficjenta wynikające z Gwarancji  nie mogą być przeniesione na osobę
trzecią bez zgody Gwaranta.

Gwarancja poddana jest prawu polskiemu i jurysdykcji sądów polskich. 

Wszelkie spory powstające w związku z Gwarancją będą rozstrzygane przez sąd właściwy
dla siedziby Beneficjenta.

Miejsce, data wystawienia Gwarancji i podpis/podpisy osób uprawnionych do 
reprezentowania Gwaranta”
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