
Część II  

 

 

Nazwa zamówienia: „Opracowanie dokumentacji przetargowej w zakresie opisu przedmiotu zamówienia dla                          
                                     Kontraktów objętych Projektem „Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na   
                                     obszarze Aglomeracji Zielona Góra – etap I”, Nr POIS.02.01.00-00-0002/18.” 
Numer Zamówienia: POIiŚ/2.1/NFOŚiGW-IX 

 

 

 

  

 
WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

 
 

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

 
Dotyczy: „Opracowanie dokumentacji przetargowej w zakresie opisu przedmiotu zamówienia dla 
Kontraktów objętych Projektem „Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na obszarze 
Aglomeracji Zielona Góra – etap I”, Nr POIS.02.01.00-00-0002/18.” 

Numer Zamówienia: POIiŚ/2.1/NFOŚiGW-IX 
 
 

My, niżej podpisani [nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oświadczamy, iż udzielamy 
Zamawiającemu, tj. „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o., ul. Zjednoczenia 110a, 65-120 
Zielona Góra jako główny dłużnik, nieodwołalnej i bezwarunkowej 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 Kontraktu], tytułem należności, do zapłacenia których na rzecz Zamawiającego 
Wykonawca jest zobowiązany w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Kontraktu, 

w tym stanowiącej zabezpieczenie wykonania wymienione w §16 umowy, bezspornie,  
po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego.  

Zgadzamy się również, że żadna zmiana, ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja warunków 
umowy, które mają zostać wykonane zgodnie z wymienioną powyżej umową, lub w jakichkolwiek 
dokumentach stanowiących część umowy, 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 umowy 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 daty podpisania Protokołu Częściowego Odbioru dla ostatniego  
z realizowanych Etapów Umowy, tj. do dnia ……………….. oraz w wysokości 30% do ostatniego dnia 
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] 


