
Załącznik nr 1 Wzór 

 

WZÓR GWARANCJI BANKOWEJ 

[Nazwa i adres Banku] 

Beneficjent: 

………………………………………………………………. 

Zostaliśmy poinformowani, że dnia ………….. została podpisana Umowa o Wykonawstwo 

„Pod Klucz”, „Budowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji opalanej biomasą 

w firmie SYLVA Sp. z o.o. w Wiele w pomorskim” 

 z zastosowaniem biomasy w celu produkcji energii skojarzonej (“Umowa") pomiędzy  

SYLVA Sp. z o.o. ul. Kościerska 2; 83-441 WIELE w dalszej części zwaną „Zamawiającym" 

a  

.......................................................................................,w dalszej części zwaną "Wykonawcą". 

Stosownie do Artykułu XIX Umowy / III Umowy , Wykonawca zobowiązał się do dostarczenia 

Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania Umowy / gwarancji zwrotu zaliczki. 

Gwarancja bankowa ma służyć jako powyższe zabezpieczenie. 

Na wniosek Wykonawcy, my, bank reprezentowany przez niżej podpisanych, nieodwołalnie i 

bez żadnych warunków, z wyjątkiem warunków przewidzianych w tej Gwarancji, 

zobowiązujemy się wypłacić na rzecz zamawiającego na jego pierwsze pisemne żądanie 

kwotę ……………. PLN w dacie takiego żądania, lub jakąkolwiek jej część z prawem do 

wielokrotnego żądania płatności kwot częściowych, które łącznie nie przekroczą kwoty 

gwarancji wyrażonej w PLN. Każda z płatności zostanie wykonana na rzecz Zamawiającego 

w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od daty otrzymania każdego pierwszego pisemnego żądania 

płatności z załączonym oświadczeniem, że Wykonawca zaniedbał wypełnienie jakiegokolwiek 

zobowiązania wynikającego z Umowy. 

Niniejsza Gwarancja ważna jest do ………… i wygasa automatycznie i w całości jeżeli Bank 

………………. nie otrzyma żadnego pisemnego zawiadomienia z tego tytułu do tej daty. 

W celu uniknięcia wątpliwości, prosimy o potwierdzenie wygaśnięcia Gwarancji po upływie 

wyżej wymienionego terminu. Niemniej, w każdym wypadku, po wyżej wymienionej dacie, 

Gwarancja stanie się ostatecznie nieważna, niezależnie od tego, czy takie potwierdzenie 

zostanie przez nas otrzymane lub czy niniejszy dokument zostanie nam zwrócony. 

Zobowiązanie Banku wynikające z tej Gwarancji będzie automatycznie zmniejszane o 

pojedynczą i każdą wykonaną płatność w wyniku realizacji roszczenia gwarancyjnego. 

Ponadto, Gwarancja wygasa automatycznie i całościowo w następujących okolicznościach: 

1. jeżeli płatności wykonane na mocy tej Gwarancji osiągną kwotę Gwarancji, 

2. jeżeli oryginał Gwarancji zostanie zwrócony do naszego banku przed datą wygaśnięcia. 



Oryginał niniejszej Gwarancji powinien zostać zwrócony nam w momencie wygaśnięcia lub 

wykonania naszego zobowiązania. 

Kwoty przypadające do zapłaty z tytułu tej Gwarancji muszą być zapłacone Wam 

bezpośrednio, bez względu na istnienie jakiegokolwiek sporu między wami a waszym 

klientem. 

Miejscem wykonania zobowiązania oraz miejscem rozstrzygania sporów wynikających z 

niniejszej gwarancji jest ............................ 

Niniejsza Gwarancja może być przeniesiona przez Beneficjenta bez naszej zgody i bez zgody 

Wykonawcy na: 

1. jakiegokolwiek kolejnego Zamawiającego na którego przeniesiono prawa wynikające z 

Umowy, lub 

2. podmiot gospodarczy będący prawnym następcą kolejnego Zamawiającego, lub jakikolwiek 

podmiot finansujący Zamawiającego lub jego prawnego następcę. 

Niniejsza Gwarancja podlega przepisom prawa polskiego. Niniejsza Gwarancja została 

wystawiona w języku polskim. 

Miejscowość, dnia …………… ____________________ 

Podpis przedstawiciela banku 

 



 


