Zał. Nr 2 do Umowy

Do:
……………………………
Beneficjent gwarancji

Gwarancja należytego wykonania umowy
Nr …………………………..
Warszawa, dnia ………………………. r.
Z uwagi na to, że nasz klient ……………………., zwany dalej “Zobowiązanym” jest stroną umowy na
„………………….”, zawartej w .......... z dnia ............, zwanej dalej “Umową”, oraz jest zobligowany do
przedstawienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,
my Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 50 B, 02-672
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000 156966, NIP:
521-32-31-588, REGON: 015319879, wysokość kapitału zakładowego: 17.400.000,- złotych (wpłacony w
całości),
nieodwołalnie i bez stawiania warunków poza przewidzianymi w niniejszym dokumencie gwarantujemy na
rzecz Beneficjenta zapłatę do kwoty ...........,- zł (słownie złotych: ................. i 00/100).
Celem niniejszej Gwarancji jest zabezpieczenie roszczeń odszkodowawczych Beneficjenta w stosunku do
Zobowiązanego powstałych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Zobowiązanego prac
objętych Umową, zgodnie z jej treścią z dnia wystawienia gwarancji. Niniejsza gwarancja nie zabezpiecza
roszczeń z tytułu braku płatności na rzecz podwykonawców.
Na podstawie niniejszej gwarancji zapłacimy na rzecz Beneficjenta kwotę roszczenia w terminie 14
(czternastu) dni od dnia otrzymania kompletnego wezwania do zapłaty, w którym znajdzie się oś wiadczenie
Beneficjenta, że Zobowiązany, pomimo pisemnego wezwania skierowanego do niego, w którym określono
rodzaj uchybień oraz termin ich usunięcia, nie wykonał tego zobowiązania. Wezwanie do zapłaty musi
zawierać także oświadczenie Beneficjenta, że żądana kwota jest bezsporna i należna z tytułu Gwarancji.
Wezwanie do zapłaty musi zostać złożone do Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. za
pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Beneficjenta, który potwierdzi, że podpisy widniejące na
wezwaniu należą do osób uprawnionych do składania oświadczeń majątkowych w imieniu Beneficjenta.
Do wezwania skierowanego do Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. musi zostać dołączona kopia
wezwania skierowanego do Zobowiązanego wraz ze szczegółową specyfikacją niewykonanych lub
nienależycie wykonanych prac objętych Umową oraz wyliczenie kwoty roszczenia w odniesieniu do każdej
pozycji tej specyfikacji.
Każda kwota zapłacona z tytułu niniejszej gwarancji zmniejsza sumę gwarancyjną.
Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. nie odpowiada z gwarancji, gdy Beneficjent przyczynił się do
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania poprzez naruszenie warunków Um owy, a w
szczególności poprzez nieterminową zapłatę za odebrane roboty.
Gwarancja obowiązuje od dnia ......... do dnia ..............., i tylko wezwanie do zapłaty doręczone w tym okresie
i spełniające wszystkie wymogi formalne, będzie powodowało obowiązek zapłaty z tytułu niniejszej gwarancji.
Gwarancja niniejsza wygasa w przypadku:
1)

nie doręczenia Gwarantowi wezwania do zapłaty przed upływem terminu obowiązywania gwarancji,

2)

wyczerpania łącznej sumy gwarancyjnej,

3)

zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowiązań zabezpieczonych gwarancją,
przed upływem terminu jej obowiązywania,

4)

zwolnienia Zobowiązanego przez Beneficjenta, przed terminem obowiązywania gwarancji, ze
wszystkich zobowiązań, które niniejsza gwarancja zabezpiecza,

5)

gdy oryginał dokumentu niniejszej gwarancji zostanie zwrócony Gwarantowi, przed upływem terminu
obowiązywania gwarancji

Wierzytelność z tytułu niniejszej gwarancji nie może być przedmiotem przelewu na rzecz osoby trzeciej.
Wszelkie spory wynikające z niniejszej gwarancji będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby
Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.
Do rozstrzygania wszelkich sporów, jakie mogłyby wyniknąć w związku z niniejszą gwarancją zastosowanie
będzie miało prawo polskie.
Umowa z dnia ............ stanowi integralną część niniejszej Gwarancji.

Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.

