
WZÓR Nr 1 

GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

z dnia ………………….. 

 

BENEFICJENT: 

Śremski Sport spółka z o.o., 63-100 Śrem, ul. Staszica 1a 

ZOBOWIĄZANY: 

……………………………………………………… 

GWARANT: 

……………………………………………………… 

Dotyczy: Umowy na   

Przebudowa budynku Pływalni Miejskiej 

My, niżej podpisani …………………………… niniejszym oświadczamy, iż udzielamy 

Zamawiającemu …………………. jako główny dłużnik, gwarancji w imieniu Zobowiązanego 

……………………. zapłaty kwoty ……………………… stanowiącej zabezpieczenie 

wykonania Umowy, bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od 

Zamawiającego. 

 

1. Zgadzamy się również, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek 

modyfikacja w zakresie przedmiotu umowy, który ma zostać wykonany zgodnie z 

wymienioną powyżej Umową nie zwalnia nas w żaden sposób z odpowiedzialności 

wynikającej z niniejszej gwarancji. 

 

2. Niniejszym rezygnujemy z konieczności zawiadamiania nas o takiej zmianie, 

uzupełnieniu lub modyfikacji. 

 

3. Gwarancja należytego wykonania Umowy wchodzi w życie i uzyskuje moc 

obowiązującą od podpisania Umowy przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę i 

Zamawiającego z terminem ważności 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady, na 

kwotę stanowiącą 100% kwoty zabezpieczenia, redukowalnej do kwoty stanowiącej 

30 % kwoty zabezpieczenia po 30. dniu od dnia wykonania zamówienia i uznania 

przez Zamawiającego za należycie wykonane.   

 

4. Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna. 

 

5. Gwarancja wykonania musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

6. Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem 

Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sadu właściwego dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

 

………………………………. 

Podpisy osób uprawnionych 

 

 

 



 

WZÓR Nr 2 

 

GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

z dnia ………………….. 

 

BENEFICJENT: 

Śremski Sport spółka z o.o., 63-100 Śrem, ul. Staszica 1a 

ZOBOWIĄZANY: 

……………………………………………………… 

 

GWARANT: 

……………………………………………………… 

Dotyczy: Umowy na   

Przebudowa budynku Pływalni Miejskiej 

My, niżej podpisani …………………………… niniejszym oświadczamy, iż udzielamy 

Zamawiającemu …………………. jako główny dłużnik, gwarancji w imieniu Zobowiązanego 

……………………. zapłaty kwoty ……………………… stanowiącej zabezpieczenie 

wykonania Umowy, bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od 

Zamawiającego. 

 

1. Zgadzamy się również, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek 

modyfikacja w zakresie przedmiotu umowy, który ma zostać wykonany zgodnie z 

wymienioną powyżej Umową nie zwalnia nas w żaden sposób z odpowiedzialności 

wynikającej z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z konieczności 

zawiadamiania nas o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji. 

 

2. Gwarancja należytego wykonania Umowy wchodzi w życie i uzyskuje moc 

obowiązującą od podpisania Umowy przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę i 

Zamawiającego i będzie ważna w wysokości 70% wartości zabezpieczenia należytego 

umowy, w terminie 30. dnia po upływie terminu wykonania Umowy i uznania jej 

przez Zamawiającego za należycie wykonaną (odbioru końcowego Przedmiotu 

umowy). 

 

3. Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna. 

 

4. Gwarancja wykonania musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

5. Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem 

Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sadu właściwego dla siedziby 

Zamawiającego.  

 

 

………………………………. 

Podpisy osób uprawnionych 

 



 

WZÓR Nr 3 

GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

BENEFICJENT: 

Śremski Sport spółka z o.o., 63-100 Śrem, ul. Staszica 1a 

 

ZOBOWIĄZANY: 

……………………………………………………… 

GWARANT: 

……………………………………………………… 

Dotyczy: Umowy na   

Przebudowa budynku Pływalni Miejskiej 

My, niżej podpisani …………………………… niniejszym oświadczamy, iż udzielamy 

Zamawiającemu …………………. jako główny dłużnik, gwarancji w imieniu Zobowiązanego 

……………………. zapłaty kwoty ……………………… stanowiącej zabezpieczenie 

wykonania Umowy, bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od 

Zamawiającego. 

 

1. Zgadzamy się również, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek 

modyfikacja w zakresie przedmiotu umowy, który ma zostać wykonany zgodnie z 

wymienioną powyżej Umową nie zwalnia nas w żaden sposób z odpowiedzialności 

wynikającej z niniejszej gwarancji. 

 

2. Niniejszym rezygnujemy z konieczności zawiadamiania nas o takiej zmianie, 

uzupełnieniu lub modyfikacji. 

 

3. Gwarancja należytego wykonania Umowy wchodzi w życie i uzyskuje moc 

obowiązującą od 

4. podpisania Umowy przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę i Zamawiającego i będzie 

ważna w wysokości 30% wartości zabezpieczenia należytego umowy, w terminie do 

15. dnia po upływie okresu rękojmi za wady. 

 

5. Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna. 

 

6. Gwarancja wykonania musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

7. Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem 

Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sadu właściwego dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

 

………………………………. 

Podpisy osób uprawnionych 


