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Załącznik nr 4a do Umowy– wzór gwarancji ZNW 
 
 

GWARANCJA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
/wzór/ 

 
GWARANT: […] 
 
BENEFICJENT: Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie 
 
ZOBOWIĄZANY: […] 
 
1. Niniejsza gwarancja zabezpiecza należyte wykonanie przez Zobowiązanego umowy nr […] 

zawartej pomiędzy Beneficjentem […] a Zobowiązanym, na realizacje zadania pn.: […] 
(„Umowa”). 

2. Zmiany Umowy nie wpływają na ważność niniejszej gwarancji ani na zakres zobowiązania 
Gwaranta. Gwarant rezygnuje z konieczności powiadamiania go o dokonywanych zmianach 
Umowy. 

3. Na podstawie niniejszej gwarancji, Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo do 
zapłaty na rzecz Beneficjenta kwoty do wysokości: 

1) […] zł – suma gwarancyjna z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy 
przez Zobowiązanego do momentu podpisania przez Beneficjenta Protokołu Odbioru 
Uruchomienia; 

2) […] zł (30% kwoty wskazanej w pkt 1) – suma gwarancyjna z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania Umowy przez Zobowiązanego w Okresie Gwarancji. 

4. Wierzytelności, o których mowa w pkt 3, Gwarant zapłaci w terminie 14 dni kalendarzowych od 
dnia doręczenia Gwarantowi pierwszego pisemnego wezwania do zapłaty zawierającego 
oświadczenie Beneficjenta, że Zobowiązany nie wykonał Umowy albo Umowę wykonał 
nienależycie wobec czego żądana kwota jest należna. 

5. Wezwanie do zapłaty powinno być podpisane przez osoby właściwie umocowane w imieniu 
Beneficjenta i złożone w okresie ważności niniejszej gwarancji: 

1) na adres […] za pośrednictwem banku prowadzącego Państwa rachunek, który 
potwierdzi, że podpisy widniejące na wezwaniu zostały złożone w ważny sposób i należą 
do osób uprawnionych do składania oświadczeń majątkowych w imieniu Beneficjenta 
albo 

2) na adres e-mail: […] a wezwanie do zapłaty zostanie opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym osób uprawnionych do reprezentacji Beneficjenta w tym 
zakresie, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania będącego 
podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne. 

6. Kwota gwarancyjna, określone w pkt 3 stanowią górną granicę odpowiedzialności Gwaranta z 
tytułu określonego w pkt 3. Każda kwota zapłacona z tytułu niniejszej gwarancji zmniejsza kwotę 
gwarancyjną określoną w pkt 3. 

7. Gwarancja obowiązuje od dnia zawarcia Umowy do dnia: 
1) podpisania Protokołu Odbioru Uruchomienia oraz 30 dni po upływie tej daty, nie dłużej 

jednak niż do dnia […] włącznie, z tytułu określonego w pkt 3 ppkt 1; oraz 
2) do dnia upływu najdłuższego terminu rękojmi i gwarancji oraz 15 dni po upływie tej daty, 

nie dłużej jednak niż do dnia […] włącznie, z tytułu określonego w pkt 3 ppkt 2*. 
8. Odstąpienie od Umowy nie wyłącza możliwości żądania przez Beneficjenta zapłaty sumy 

gwarancyjnej. 
9. Niniejsza gwarancja wygasa w przypadku: 

1) niedoręczenia Gwarantowi wezwania do zapłaty przed upływem terminów 
obowiązywania gwarancji; 
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2) wyczerpania łącznej sumy gwarancyjnej; 
3) zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowiązań zabezpieczonych 

gwarancją przed upływem terminów jej obowiązywania; 
10. Wierzytelność z tytułu niniejszej gwarancji może być przedmiotem przelewu na osobę trzecią za 

uprzednią pisemną zgodą Gwaranta. 
11. Do praw i obowiązków wynikających z niniejszej gwarancji oraz do rozstrzygania sporów 

powstałych w związku z niniejszą gwarancją stosuje się przepisy prawa polskiego. 
12. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej gwarancji będą rozstrzygane przez sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby jednostki organizacyjnej Beneficjenta. 
13. Niniejszą gwarancję sporządzono w jednym egzemplarzu. 
14. Adres korespondencyjny Gwaranta: […] 
 

*** 
Zamawiający dopuszcza wniesienie gwarancji sporządzonej według innego wzoru, jednak winna ona 
zawierać wszystkie istotne postanowienia zawarte w przedstawionym wzorze, tj.: 

1) klauzulę o nieodwołalnym i bezwarunkowych charakterze gwarancji; 
2) klauzulę – płatne na pierwsze żądanie w terminie do 14 dni od dnia otrzymania żądanie 

zapłaty; 
3) klauzulę o zapłacie na podstawie wyłącznie pisemnego oświadczenia Beneficjenta o tym że 

żądana kwota jest mu należna z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, 
bez konieczności dołączania do żądania dodatkowych dokumentów wskazujących na 
zasadność lub podstawę żądania zapłaty (abstrakcyjny charakter zobowiązania Gwaranta); 

4) klauzulę o braku obowiązku powiadamiana Gwaranta o zmianach do umowy oraz braku 
wpływu dokonywanych zmian Umowy na zobowiązanie Gwaranta; 

5) klauzulę o poddaniu ewentualnych sporów jakie mogą wyniknąć na tle realizacji gwarancji 
pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby jednostki organizacyjnej Beneficjenta; 

6) klauzulę prawa właściwego – prawa polskiego. 
W przypadku modyfikacji wzoru gwarancji, Wykonawca zobowiązany będzie przed podpisaniem 
umowy uzgodnić treść gwarancji z Zamawiającym. 
 
*z zastrzeżeniem art. 452 ust. 8 PZP: Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, 
przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej 
formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do 
przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 


