
  Projekt „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi”  
Zadanie 4 „Modernizacja węzła piaskowego” 

 
 

……………dnia………..r. 

 

Miasto Łódź 

 ul. Piotrkowska 104 

90-926 Łódź 

 

 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY - WZÓR 

dla realizacji Zadania 4 „Modernizacja węzła piaskowego” 

 w ramach Projektu „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi”. 

 

My, niżej podpisani 

……………………………………………………………………………………………………..…… 
[nazwa i adres, oraz dane instytucji udzielającej gwarancji] 

niniejszym oświadczamy, iż udzielamy Zamawiającemu: Miasto Łódź, ul. Piotrkowska 104, 90-926 

Łódź, jako główny dłużnik, gwarancji należytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę 

(zwaną dalej gwarancją) 

………………………………………………………………………………………………………..… 
[nazwa, adres i dane Wykonawcy lub Konsorcjum] 

zapłaty kwoty …………………...………………………………………..…..……………...………., 
[kwota zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu zł (słownie)] 

stanowiącej zabezpieczenie wykonania wymienione w Klauzuli 4.2 Warunków Kontraktowych, 

bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego. Wezwanie musi 

zawierać oświadczenie, że Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązania 

wynikające z Umowy. 

Zgadzamy się również, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja Warunków 

Kontraktu lub Robót, które mają zostać wykonane zgodnie z wymienionym powyżej Kontraktem, lub 

w jakichkolwiek dokumentach stanowiących Kontrakt, jakie mogą zostać sporządzone między 

Zamawiającym a Wykonawcą, nie zwalnia nas w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej  

z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z konieczności zawiadamiania nas o takiej zmianie, 

uzupełnieniu lub modyfikacji.  

Gwarancja należytego wykonania Kontraktu wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą  

od dnia podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę i Zamawiającego  

i będzie ważna w okresach i wysokościach, zgodnie z Klauzulą 4.2 Warunków Kontraktowych. 

Zamawiający ustala wysokość Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy na Okresy: 

(a) Okres I - od dnia podpisania Umowy, tj. od dnia …………….. do dnia 03.10.2021r.; 

plus 30 dni - 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, tj. ………………………….;  
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(b) Okres II - od dnia 04.10.2021r. do dnia zakończenia okresu rękojmi za wady  

tj. do dnia ……………. plus 15 dni - 3 % ceny całkowitej brutto podanej  

w ofercie, tj. …………….  

 

W celu identyfikacji, pisemne wezwanie Zamawiającego do zapłaty musi zostać nam dostarczone 

przekazane kluczową depeszą SWiFT lub listem poleconym na adres:  

.…………………………………………………………………………………………………………. 
[nazwa i adres, instytucji udzielającej gwarancji] 

za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, w celu potwierdzenia,  

że podpisy złożone na powyższych dokumentach należą do osób uprawnionych  

do podpisywania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego. 

Nasze zobowiązanie z tytułu niniejszej gwarancji będzie zmniejszane o kwoty zapłacone  

Zamawiającemu w ramach tej gwarancji. 

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna, płatna na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 

Wypłata z tytułu Gwarancji nastąpi w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego 

pisemnego żądania zapłaty sumy w terminie ważności Gwarancji.  

Gwarancja musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Uprawnienia wynikające z niniejszej gwarancji nie mogą być przenoszone. 

Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z Prawem Rzeczypospolitej 

Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 

 

 

Sporządzono w:   _________________________, dnia ________________. 

Nazwisko i imię: ______________________________ 

W imieniu __________________________________ 

Podpis: ___________________________________ 

 

 

 

 

[pieczęć instytucji wystawiającej Gwarancję] 


