
Część II – Wzór gwarancji należytego wykonania umowy  

Numer Zamówienia: POIiŚ/1.1/WFOŚiGW-07 
Nazwa zamówienia: Dostawa samochodów specjalnych – wielofunkcyjnego samochodu do czyszczenia sieci 
kanalizacyjnej z systemem recyklingu, samochodu beczki asenizacyjnej, samochodów typu furgon - pogotowie techniczne 
kanalizacyjne z wyposażeniem do konserwacji sieci kanalizacyjnej   
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WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 

 

Do:  „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. 
            ul. Zjednoczenia 110 a  
            65-120 Zielona Góra 
            Polska  
 

 

Dotyczy: Dostawa samochodów specjalnych – wielofunkcyjnego samochodu do czyszczenia 
sieci kanalizacyjnej z systemem recyklingu, samochodu beczki asenizacyjnej, samochodów 
typu furgon - pogotowie techniczne kanalizacyjne z wyposażeniem do konserwacji sieci 
kanalizacyjnej.  
Zamówienie nr: POIiŚ/1.1/WFOŚiGW-07 
 
Część … - dostawa …  
 
 
My, niżej podpisani [nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oświadczamy, iż udzielamy 
Zamawiającemu, tj. „Zielonogórskim Wodociągom i Kanalizacji” Sp. z o.o., jako główny 
dłużnik, gwarancji w imieniu [nazwa i adres Wykonawcy; w przypadku podmiotów wspólnych 
należy podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie] 
zapłaty kwoty [kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy], stanowiącej 
zabezpieczenie wykonania wymienione w punkcie 12 Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia – Część I Instrukcje dla Wykonawców, bezspornie, po otrzymaniu pierwszego 
wezwania na piśmie od Zamawiającego.  

Zgadzamy się również, że żadna zmiana umowy, która ma zostać wykonana zgodnie  
z umową, sporządzona między Państwem a Wykonawcą, nie zwalnia nas w żaden sposób  
z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji.  

Gwarancja należytego wykonania Kontraktu wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą od 
podpisania umowy przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę i Zamawiającego i będzie ważna 
w wysokości 100% do 30 dnia od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego 
za należycie wykonane, potwierdzone przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego. 
tj. do dnia …………… oraz w wysokości 30% do 15 dnia po upływie okresu rękojmi za wady, 
tj. do dnia ……............  

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna. Gwarancja wykonania musi być wykonalna na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

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] 
 


