Załącznik nr 3 do SIWZ/WIM/ZP/340/35/2006

wzór
gwarancji bezwarunkowej

(pieczęć)

GWARANCJA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
NR ....................................................

Zostaliśmy poinformowani przez naszego Klienta
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
reprezentowanego przez:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
że zawarł z Miastem Świnoujście w imieniu którego działa Prezydent Miasta Świnoujścia,
ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

umowę nr WIM/.........../ 2006 z dnia........................ o realizację ..............................
...........................................................................................................................................
Zgodnie z tą umową nasz Klient jest zobowiązany przedłożyć Wam bezwarunkową
gwarancję zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Na prośbę naszego Klienta, My .......................................................................................
.........................................................................................................................................
niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązujemy się do zapłacenia Wam na pierwsze
Wasze żądanie, bez zwłoki, sprzeciwu lub sporu każdej kwoty nie przekraczającej
......................................... PLN, (słownie: ............................................................. złotych)
po otrzymaniu przez nas Waszego pierwszego pisemnego żądania zapłaty w postaci telefaxu
potwierdzonego przez Wasz bank lub w postaci listu z podpisami potwierdzonymi przez Wasz
bank, zawierającego oświadczenie, że nasz Klient nie wypełnił zobowiązań będących
przedmiotem zawartej umowy, bez obowiązku dostarczenia przez Was dowodu lub
uzasadnienia żądania kwoty

tu wymienionej. Wykluczamy konieczność żądania przez Was

zapłaty wymienionej kwoty od Wykonawcy przed przedłożeniem nam takiego żądania.
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Kwota stanowiąca zabezpieczenie należytego wykonania umowy ulega zmniejszeniu o 70%
od dnia przedłożenia na przez Wykonawcę podpisanego przez Zamawiającego bezusterkowego
protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy lub podpisanych przez Zamawiającego:
protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy wraz z protokołem usunięcia wszystkich
usterek stwierdzonych w protokole odbioru końcowego.
Zgadzamy się, że żadne zmiany, uzupełnienia lub modyfikacje warunków umowy lub jej
przedmiotu, lub jakiegokolwiek innego dokumentu związanego z umową, które mogą być
dokonane w uzgodnieniu między Wami a Wykonawcą w żaden sposób nie zwolnią nas z
odpowiedzialności wynikającej z tej gwarancji i niniejszym wykluczamy konieczność
powiadomienia nas o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji.
Płatność będzie dokonana w terminie i w kwocie określonej w żądaniu zapłaty bez żadnych
potrąceń i opłat podatkowych, celnych i innych.
Gwarancja ta jest ważna do dnia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy i wygasa w dniu
podpisania przez Miasto Świnoujście protokołu bezusterkowego odbioru ostatecznego po
okresie rękojmi lub gwarancji (jeżeli została udzielona) lub w dniu podpisania przez Miasto
protokołu usunięcia usterek określonych w protokole odbioru ostatecznego.
Jakiekolwiek żądanie zapłaty z tytułu niniejszej gwarancji musi dotrzeć do nas najpóźniej do
dnia podpisania przez Was protokołu

bezusterkowego odbioru ostatecznego przedmiotu

umowy dokonanego po okresie rękojmi lub gwarancji (jeżeli została udzielona) lub najpóźniej
do dnia podpisania przez Was protokołu usunięcia usterek określonych w protokole odbioru
ostatecznego.
Jeśli do tego dnia nie wpłynie do nas żadne żądanie zapłaty, gwarancja automatycznie
wygasa, niezależnie od tego, czy została nam zwrócona czy nie.
Prawa wynikające z tej gwarancji nie podlegają przenoszeniu na inne osoby.
Gwarancja podlega prawu polskiemu.

.....................................................
(miejscowość i data)

………………………………………………………
( podpisy i pieczęcie imienne osób upoważnionych)

2/2

