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WZÓR GWARANCJI NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1 

 
 
Dotyczy umowy:   
Umowa KD/AZ/…………./2010 na wykonanie dokumentacji projektowej i realizację robót 
budowlanych nieruchomości położonej w Legnicy (59-220) przy ul. Hutników 3 
 

Zamawiający - Koleje Dolnośląskie S.A., ul. Wojska Polskiego 1 lok. 5, 59-220 Legnica, NIP 

691-240-25-76, REGON 020574645, kapitał zakładowy 13 598 000,00 zł (trzynaście 

milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) w całości wpłacony, zarejestrowaną 

w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, 

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000298575   

 
My, niżej podpisani [nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oświadczamy, iż udzielamy 

Zamawiającemu Kolejom Dolnośląskim S.A., jako główny dłużnik, gwarancji w imieniu 

[nazwa i adres Wykonawcy] zapłaty kwoty [kwota zabezpieczenia należytego wykonania 

Kontraktu], stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy wymienione w § 16 

umowy, bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego.  

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

Umowy lub robót, które mają zostać wykonane zgodnie z wymienioną powyżej Umową lub 

w jakichkolwiek dokumentach stanowiących Umowę, jakie mogą zostać sporządzone między 

Państwem 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% kwoty stanowiącej zabezpieczenie, do daty stwierdzenia przez 

Zamawiającego należytego wykonania Umowy, lecz nie dłużej niż do dnia 

………………………………..; 

                                                           
1  Podczas przygotowywania Gwarancji z dokumentu zatytułowanego „WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY” należy usunąć słowo ‘WZÓR’ i pozostawić „GWARANCJA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY”. 



– w wysokości 30% kwoty stanowiącej zabezpieczenie do upływu okresu rękojmi za 

wady lecz nie dłużej niż do dnia ……………………….  

Zwracamy uwagę, że winni Państwo zwolnić niniejszą gwarancję i zawiadomić nas o tym 

fakcie w następujący sposób i w poniższych terminach: 

– 70% wartości zabezpieczenia wykonania w terminie 30 dni liczonych zgodnie z § 16  

ust. 10 i § 10 ust. 6 i 7 Umowy; 

– 30% wartości zabezpieczenia wykonania nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 

rękojmi. 

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] 

 

 


