
 

 

 

 

Załącznik numer 8 do Umowy hurtowego dostępu do sieci szerokopasmowej z ………….. roku 

„Wzór Gwarancji Bankowej/Ubezpieczeniowej” 

 

GWARANCJA BANKOWA/UBEZPIECZENIOWA 

 
Gdynia, ……………. r. 

 
 
 

1. Z polecenia naszego Klienta i jako Gwarant spółki ……………………….. z siedzibą w 
………..……………………… przy ………………….., wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla ………………., ………….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem ………………………………... (dalej także: „Klient”) wystawiamy niniejszym 
Gwarancję Bankową/Ubezpieczeniową nr ……….. na rzecz spółki …………………….. z siedzibą w 
……………………. przy ………………….., wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla ………………., ………….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem ………………………………... (dalej także: „Beneficjent”). 

2. Niniejsza Gwarancja Bankowa/Ubezpieczeniowa wystawiona jest do wysokości kwoty 
………………. (słownie: …………………………..) płatnej nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze 
żądanie Beneficjenta w terminie ważności Gwarancji, nie później jednak niż w dniu 
……………………….  

3. Środki z Gwarancji wypłacone zostaną Beneficjentowi po okazaniu przez Beneficjenta 
pisemnego oświadczenia stwierdzającego, iż:  

a. Klient nie uregulował swoich zobowiązań finansowych wynikających z Umowy 
hurtowego dostępu do sieci szerokopasmowej z dnia ……………….. roku, numer 
……………………….. Do pisemnego wniosku określonego w zdaniu poprzednim 
Beneficjent zobowiązany jest dołączyć pełnomocnictwo dla osób podpisanych na 
żądaniu zapłaty.  

b. Klient nienależycie wykonał Umowę na budowę pasywnego punktu dostępu do usługi  
hurtowego dostępu z dnia ……………….. roku, zawartą na podstawie Umowy hurtowego 
dostępu do sieci szerokopasmowej z dnia ……………….. roku, numer ……………………….. 
oraz Zamówienia numer ……………………….. 

c. Klient nie uregulował wynagrodzenia wynikającego z Umowy na budowę pasywnego 
punktu dostępu do usługi hurtowego dostępu z dnia ……………….. roku, zawartej na 
podstawie Umowy hurtowego dostępu do sieci szerokopasmowej z dnia ……………….. 
roku, numer ……………………….. oraz Zamówienia numer………………………..1 

w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania od Beneficjenta pierwszego pisemnego 
oświadczenia. Ww. oświadczenie powinno być dostarczone na adres ……………………………..  

4. Niniejszym zobowiązujemy się do honorowania roszczenia Beneficjenta w ramach i zgodnie z 
niniejszą Gwarancją w terminie jej obowiązywania.  

5. Po upływie ważności niniejszej Gwarancji powinna ona być zwrócona naszemu bankowi, 
jednakże zobowiązanie banku z tytułu Gwarancji wygasa również z upływem terminu jej 
obowiązywania, nawet w przypadku gdy nie zostanie ona zwrócona.  

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić. 



 

 

6. Niniejszy dokument podlega prawu obowiązującemu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a 
w szczególności Kodeksowi Cywilnemu.  

7. Prawa z niniejszej gwarancji nie mogą być przedmiotem przelewu bez uprzedniej pisemnej 
zgody Beneficjenta.  

8. Wszelkie spory wynikające z niniejszej gwarancji rozstrzygane będą przez sąd powszechny 
właściwy dla siedziby Beneficjenta. 

9. Gwarancja ważna jest do dnia …………………… roku. 
 


