
 
Załącznik nr 6 do SIWZ na  wybór Wykonawcy dla zadania: „Zaprojektowanie i realizacja 

Inwestycji pn. „Porty Zalewu Szczecińskiego – poprawa jakości 
infrastruktury szansą na rozwój” 

WZÓR GWARANCJI BANKOWEJ/UBEZPIECZENIOWEJ 

 
 

 ……………………………, dnia ………………………………… 

 

 

 

Beneficjent gwarancji: …………………………………………………… 

             …………………………………………………… 

(nazwa i adres siedziby Beneficjenta) 

 

Gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa nr ……… 

 

W związku z umową nr ……………………. (zwaną dalej „Umową”) zawartą w dniu ………….………, 

pomiędzy Beneficjentem 

 

a 

…………………………………………………  

 

…………………………………………………. 

(nazwa i adres siedziby Zleceniodawcy) 

(zwanym dalej „Zleceniodawcą”) 

 

dotyczącą …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(przedmiot Umowy) 

 

………………………………………………………. (zwany dalej „Bankiem/Towarzystwem 

Ubezpieczeniowym”), 

 

działając na podstawie umowy zlecenia nr ………………………   zawartej dnia ……………………. ze 

Zleceniodawcą udziela gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej z tytułunaleŜytego 

wykonania umowy 

a) . do kwoty ……………..………… (słownie:……………………………)na okres od do ,  

oraz 

b) do kwoty…………………………. (słownie: …………………………..)na okres od do  

 

i zobowiązuje się w okresie waŜności gwarancji nieodwołalnie i bezwarunkowo do 

zapłacenia Beneficjentowi kwoty do wysokości udzielonej gwarancji, po otrzymaniu 

pisemnego Ŝądania zapłaty, zawierającego oświadczenie, Ŝe Zleceniodawca nie wywiązał 

się z zobowiązań wobec Beneficjenta, wraz z 
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dokumentami/korespondencjąstwierdzającymi powyŜszy fakt, w terminie nie 

przekraczającym 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania ww. dokumentów. 

Oświadczenie Beneficjenta winno być podpisane przez osoby uprawnione do składania 

oświadczeń woli w jego imieniu. 

 

Niniejsza gwarancja waŜna jest do dnia ……………….. co oznacza, Ŝe Ŝądanie zapłaty wraz z 

wymaganymidokumentami powinno być przedstawione Bankowi/Towarzystwu 

Ubezpieczeniowemu w tym terminie na adres: 

 

…………………………………………………………….. 

(adres Oddziału, telefon i fax) 

 

KaŜda wypłata z niniejszej gwarancji odpowiednio zmniejsza odpowiedzialność 

Banku/Towarzystwa Ubezpieczeniowego z tytułu niniejszej gwarancji. 

 

Niniejsza gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie w przypadku: 

1. upływu terminu waŜności gwarancji, o ile do tego terminu Ŝądanie zapłaty wraz z 

oświadczeniem oraz dokumentami uzasadniającymi roszczenie nie zostało przekazane 

do Banku/Towarzystwa Ubezpieczeniowego, 

2. zwolnienia Banku/Towarzystwa Ubezpieczeniowego ze wszystkich zobowiązań 

przewidzianych w gwarancji przed upływem terminu jej waŜności, 

3. gdyby dokonane przez Bank/Towarzystwo Ubezpieczeniowe świadczenia z tytułu 

gwarancji wyniosły kwotę gwarancji. 

 

Niniejsza gwarancja powinna być zwrócona Bankowi/Towarzystwu Ubezpieczeniowemu po 

upływie terminu jej waŜności lub w przypadku wygaśnięcia Kontraktu.Zobowiązanie 

z tytułu niniejszej gwarancji wygasa równieŜ z upływem tego terminu, pomimo 

niezwrócenia jej Bankowi/Towarzystwu Ubezpieczeniowemu. 

 

Wierzytelności objęte niniejszą gwarancją nie mogą być cedowane na osoby trzecie bez 

zgody Banku/Towarzystwa Ubezpieczeniowego, przy czym przelewu wierzytelności z 

niniejszej gwarancji moŜna dokonać wraz z przeniesieniem wierzytelności zabezpieczonej 

niniejszą gwarancją. 

 

 

ZA BANK/TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE 


