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GWARANCJA BANKOWA NR ............. 
należytego wykonania umowy 

 
Pomiędzy Państwem zwanym KUPUJĄCYM a firmą ..........................., ..............., ul. ...................., 
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w .................... Wydział Krajowego Rejestru Sądowego wpisaną 
do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS ...................................., REGON 
........................................., NIP: ......................wysokość kapitału zakładowego ............... złotych, 
zwaną SPRZEDAJĄCYM, w dniu ......... została zawarta umowa Nr....  dotycząca dostawy 
..............................na łączną kwotę .............................. PLN zwana dalej UMOWĄ. 
Zgodnie z  UMOWĄ SPRZEDAJĄCY musi przedstawić gwarancję należytego wykonania  umowy w 
wysokości ..................... PLN stanowiącą........... wartości UMOWY . 
Na zlecenie SPRZEDAJĄCEGO, my, Bank .............................. gwarantujemy niniejszym i 
zobowiązujemy się w stosunku do Państwa nieodwołalnie i bezwarunkowo do zapłaty każdej kwoty do 
wysokości: PLN .............................................(słownie......................) po otrzymaniu   pierwszego 
pisemnego żądania zapłaty stwierdzającego, że SPRZEDAJĄCY nie wykonał zobowiązań 
wynikających z  UMOWY. 
. 
W celu identyfikacji Państwa żądanie zapłaty należy przedstawić i przekazać nam w formie listu 
poleconego (kurierskiego) lub kluczowego komunikatu SWIFT za pośrednictwem banku 
prowadzącego Państwa rachunek, który  potwierdzi, że podpisy na Państwa żądaniu zapłaty należą 
do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Państwa firmy. W 
przypadku gdy żądanie zapłaty zostanie nam przekazane w formie kluczowego komunikatu SWIFT 
wasz Bank powinien zacytować pełny tekst żądania zapłaty.. 
Gwarancja jest ważna do dnia .................... 
 Gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie w  przypadku: 
1.gdy wysokość świadczeń z gwarancji zrealizowanych przez nasz Bank osiągnie kwotę gwarancji, 
2.gdy oryginał dokumentu gwarancji zostanie zwrócony naszemu Bankowi przed upływem terminu 
ważności gwarancji. 
3.gdy Państwa żądanie zapłaty nie zostanie dostarczone do Banku przed upływem terminu ważności 
gwarancji. 
Oryginał gwarancji powinien zostać zwrócony do nas po upływie terminu ważności lub zaspokojeniu 
wszystkich Państwa roszczeń z gwarancji. Zobowiązanie naszego Banku z tytułu niniejszej gwarancji 
wygasa z dniem ................. nawet w przypadku nie zwrócenia gwarancji. 
Wszelkie prawa i obowiązki wynikające z niniejszej gwarancji podlegają ustawodawstwu 

............................. 

Przeniesienie wierzytelności z niniejszej gwarancji wymaga zgody Banku. 

 


