Gwarancja należytego zabezpieczenia wykonania umowy

........................................................................................ w, .......................................................
(nazwa banku) zwany dalej Gwarantem udziela Gwarancji na rzecz Nivette spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Lotniczej 3/5 (Zamawiający),
tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na wykonanie instalacji elektrycznej z
dnia
…………………………………
przez
.......................................................................................................... (nazwa Wykonawcy) na
sumę
......................
(kwota
gwarancji
–
wartość
kontraktu)
słownie:
....................................................................
Niniejszym potwierdzamy, że jesteśmy Gwarantem i przyjmujemy odpowiedzialność wobec
Państwa, w imieniu Wykonawcy i Zobowiązujemy się wypłacić Państwu, dobrowolnie i
bezwarunkowo,
na
pierwsze
pisemne
żądanie
kwoty
do
wysokości:
............................................................................... (kwota gwarancji).
Gwarancja zabezpiecza zobowiązanie Wykonawcy wobec Nivette spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością dotyczące:
1. niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy o wykonanie instalacji elektrycznej.
Niniejsza Gwarancja obejmuje roszczenia związane z realizacją i odstąpieniem od ww.
Umowy, a w szczególności w sytuacji wyrządzenia Zamawiającemu szkody oraz gdy będzie
mu przysługiwało roszczenie o zapłatę kar umownych,
2. właściwego usunięcia wad fizycznych wykonanych prac stwierdzonych protokołem odbioru
końcowego podpisanym przez Wykonawcę i Nivette spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, a także powstałych i ujawnionych w terminie ważności Gwarancji.
3. Ponadto oświadczamy, że żadna zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja warunków Umowy
lub zakresu prac, które mają być wykonane lub któregokolwiek z dokumentów Umowy,
uzgodnienie pomiędzy Państwem a Wykonawcą, w żaden sposób nie zwalnia nas od
odpowiedzialności w ramach niniejszej Gwarancji i niniejszym rezygnujemy z konieczności
powiadomienia nas o tego typu zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji.
Niniejsza gwarancja jest nieodwołalna i będzie ważna do dnia:
- W zakresie kwoty ............................ zł (100 % wartości kwoty Gwarancji) - do dnia .................
(30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie
wykonane)
- Z powyższej kwoty w terminie do .............. (30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez Zamawiającego za należycie wykonane) zostanie zwolniona wartość ............... zł (70 %
wartości kwoty Gwarancji). Kwota ta stanowi zabezpieczenie zgodnego z Umową wykonania
prac.
- Pozostała kwota ................. zł. (30 % wartości kwoty Gwarancji) stanowiąca zabezpieczenie
roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji jakości zostanie zwolniona w terminie do ................... (nie
później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości).

Jakiekolwiek roszczenie na podstawie niniejszej Gwarancji musi być wniesione na adres
wystawiającego Gwarancję do wymienionej daty włącznie. Niniejsza Gwarancja Wykonania
powinna być zwrócona po upływie terminu jej ważności.

Podpis i pieczęć Gwaranta
.........................................................................................................

Nazwa
Banku
...........................................................................................
Adres
........................................................................................................................................... Data
......................................

