Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Funduszu Pomerania
319/2018 z dnia 30.11.2018r.

REGULAMIN
UDZIELANIA PORĘCZEŃ WADIALNYCH

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb udzielania przez „Fundusz Pomerania” Sp. z
o.o. poręczeń zapłaty wadium, zwanych dalej „poręczeniami”.
2. Użyte w Regulaminie określenia i skróty oznaczają:
1) Analiza formalno-prawna – weryfikacja dokumentów i informacji - dostarczonych
do Funduszu wraz z wnioskiem o udzielenie poręczenia - pod względem
kompletności, prawidłowości wypełnienia oraz zgodności wnioskowanych warunków
poręczenia z Regulaminem i Umową o współpracy.
2) Analiza ryzyka – analiza, obejmująca analizę ekonomiczno-finansową wnioskującego
o udzielenie poręczenia dokonana przez Fundusz.
3) Dzień roboczy – dzień nie będący - zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r.
o dniach wolnych od pracy (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 90,) - dniem wolnym od
pracy, jak również sobotą.
4) Kapitał poręczeniowy – środki służące zabezpieczeniu poręczeń udzielanych przez
Fundusz, na który składają się kapitał własny Funduszu pomniejszony o wartość akcji
lub udziałów pokrytych wkładem niepieniężnym, powiększony o otrzymane środki
wsparcia finansowego. Kapitał poręczeniowy może być lokowany w obligacje Skarbu
Państwa, papiery wartościowe emitowane przez NBP i depozyty bankowe, bądź
jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego działających na podstawie ustawy
z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 157) oraz
obligacje komunalne z gwarancją emisji udzieloną przez bank organizujący emisję.
5) Odnawialna linia poręczeń wadialnych – łączna suma poręczeniowa, do której
Fundusz może udzielić indywidualnych poręczeń wadialnych na podstawie umowy o
udzielenie odnawialnej linii poręczeń wadialnych.
6) Oświadczenie o udzieleniu poręczenia wadialnego – dokument wydany przez
Fundusz dla Zamawiającego, potwierdzający ustanowienie wadium w formie
poręczenia
7) Poręczenie wadialne - zobowiązanie Funduszu do spełnienia świadczenia
pieniężnego na rzecz Zamawiającego, w przypadku gdy Przedsiębiorca nie wypełni
swoich zobowiązań względem Zamawiającego.
8) Przedsiębiorca – mikro, mały i średni przedsiębiorca z siedzibą na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej ubiegający się o udzielenie poręczenia, w ramach
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postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych (w tym postępowań
organizowanych na podstawie przepisów Działu III Rozdziału 4a i 5 ustawy prawo
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz.
1579, ze zm.)),

spełniający warunki określone w załączniku I do rozporządzenia

Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
(Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.Urz.UE.L Nr 187, str. 1), w tym:
a) wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności
gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.)
spełniających kryteria określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 nr
którzy wnioskują o udzielenie poręczenia lub otrzymali poręczenie Funduszu,
b) organizacje pożytku publicznego, tj. podmioty o których mowa w art. 3 ust 2 i 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.)
prowadzące działalność pożytku publicznego i spełniające warunki określone
w art. 20 tej ustawy, których działalność odpłatna została uznana za działalność
gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej w związku z art. 9 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
9) Umowa o udzielenie odnawialnej linii poręczeń wadialnych – umowa zawierana
przez Fundusz z Przedsiębiorcą określająca warunki udzielenia poręczeń wadialnych w
ramach przyznanego odnawialnego limitu poręczeń wadialnych

oraz zobowiązania

Przedsiębiorcy, po spełnieniu których Fundusz udzieli poręczenia.
10) Umowa o udzielenie poręczenia wadialnego – umowa zawierana przez Fundusz z
Przedsiębiorcą

określająca

warunki

udzielenia

poręczenia

wadialnego

oraz

zobowiązania Przedsiębiorcy, po spełnieniu których Fundusz udzieli poręczenia.
11) Wniosek – wniosek o udzielenie poręczenia wadialnego lub o przyznanie odnawialnej
linii poręczeń wadialnych lub o wydanie poręczenia wadialnego w ramach przyznanego
limitu.
12) Zamawiający - podmiot wskazany w art. 3 ustawy prawo zamówień publicznych z
dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.)
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Rozdział 2
Zasady udzielania poręczeń
§2
1. Z zastrzeżeniem dalszych postanowień Regulaminu o poręczenie wadialne może
ubiegać

się

Przedsiębiorca,

którego

zdolność

do

wykonywania

zobowiązań

wynikających z umowy poręczenia została pozytywnie zweryfikowana przez Fundusz.
2. Poręczenie wadialne nie może być udzielone Przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej
sytuacji w rozumieniu zapisów rozdziału 2. 1 – Wytycznych wspólnotowych
dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych
przedsiębiorstw z 1 października 2004 r. (Dz. Urz. UE C 244/2)
3. Poręczeniem może być objęte zobowiązanie z tytułu wadium, o którym mowa w art. 45
ust. 6 pkt 5 i art. 148 ust. 1 pkt 5 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29
stycznia 2004r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz.1579 , ze zm.) . – dalej także
„p.z.p.”w związku z art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości z dnia 9 listopada 2000r. (tekst jednolity Dz. U. z 2014r poz. 1804.)
oraz zobowiązanie z tytuły wadium, o którym mowa w dokumentacji postępowania na
warunkach określonych przez Zamawiającego.
4. Warunkiem

udzielenia

poręczenia

jest

ustanowienie

przez

przedsiębiorcę

zabezpieczenia na rzecz Funduszu, na wypadek roszczeń wynikających z tytułu
wykonania obowiązków poręczyciela.
5. O poręczenie wadialne może ubiegać się Przedsiębiorca prowadzący działalność
gospodarczą lub mający siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego
przystępujący do postępowania w ramach Ustawy Prawo zamówień publicznych
prowadzonego przez Zamawiającego (w tym postępowań organizowanych na podstawie
przepisów Działu III Rozdział 4a i 5 p.z.p.)
6. Warunkiem

udzielenia poręczenia jest wniesienie przez przedsiębiorcę prowizji za

udzielenie poręczenia na wskazany rachunek bankowy, w terminie określonym w
umowie o udzielenie poręczenia wadialnego.
7. Łączna wartość udzielonych poręczeń wadialnych do zamówień organizowanych na
podstawie przepisów Działu III Rozdział 4a i 5 p.z.p. wynosi 5.000.000 zł.
§3
1. Poręczenia wadialne udzielane są w złotych, do kwoty z góry oznaczonej.
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2. Maksymalna wartość poręczenia wadialnego nie może przekroczyć równowartości
wymaganego wadium określonego w warunkach postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego bez dodatkowych kosztów i odsetek.
3. Maksymalna wartość jednostkowego poręczenia wadialnego nie może przekroczyć
500.000,- zł.(pięciuset tysięcy złotych)
4. Maksymalna wartość przyznanego odnawialnego limitu poręczeń wadialnych w ramach
przyznanej odnawialnej linii poręczeń wadialnych nie może przekroczyć 1.000.000,- zł.
(miliona złotych).
5. Maksymalne zaangażowanie z tytułu aktywnych poręczeń wadialnych wobec jednego
Przedsiębiorcy lub jednostek powiązanych z Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości. (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) nie
może przekroczyć 1.500.000,- zł.
6. Poręczenia wadialne udzielane są na podstawie:
a) Umowy o udzielenie poręczenia wadialnego.
b) Umowy odnawialnej linii poręczeń wadialnych.
7. Poręczenie wadialne jest udzielane na okres związania ofertą wynikający z warunków
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jednak nie dłuższy niż 90 dni.
8. Zarząd Funduszu może wyrazić zgodę na przedłużenie okresu poręczenia wadialnego w
przypadku przedłużenia okresu związania ofertą. W przypadku przedłużenia okresu
poręczenia wadialnego po zawarciu umowy o udzielenie poręczenia konieczne jest
sporządzenie pisemnego aneksu do umowy o udzielenie poręczenia wadialnego, a także
wydanie nowego Oświadczenia o udzieleniu poręczenia wadialnego.
9.

Odnawialna linia poręczeń wadialnych może być przyznana Przedsiębiorcy na okres
jednego roku, przy czym poręczenia wadialne wydawane w ramach limitu są wydawane
na okresy wskazane w ust. 7 i 8.

10. Każdorazowe wydanie poręczenia wadialnego w ramach odnawialnej linii poręczeń
wadialnych zmniejsza przyznany limit. W miejsce wygasłych poręczeń wadialnych
Fundusz może wydać nowe poręczenia wadialne.
11. Prowizja za poręczenie wadialne musi spełniać warunki samofinansowania produktu
według zasad określonych w Obwieszczeniu Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88
Traktatu WE do pomocy państwa w formie gwarancji (2008/C 155/02).
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Rozdział 3
Procedura udzielenia poręczenia wadialnego i odnawialnej linii poręczeń wadialnych
§4
1. Wniosek, o udzielenie poręczenia lub przyznania odnawialnej linii poręczeń
wadialnych Przedsiębiorca składa w Funduszu wg wzoru określonego w Załączniku nr
1 do Regulaminu.
2. Przedsiębiorca dołącza do wniosku:
1) nie starsze niż 3 miesiące, dokumenty rejestrowe i statutowe (lub oświadczenie o
ich aktualności), w tym dokumenty potwierdzające, że Przedsiębiorca nie zalega z
płatnościami wobec Skarbu Państwa i ZUS(lub oświadczenie o ich aktualności
lub braku zaległości),
2) dokumenty finansowe niezbędne do przeprowadzenia oceny ryzyka.
3. W uzasadnionych przypadkach Fundusz może zażądać złożenia przez Przedsiębiorcę
dodatkowych dokumentów bądź informacji.
4. Złożone przez Przedsiębiorcę dokumenty, o których mowa w ust. 2-3, mogą być
przekazane w formie elektronicznej bądź mieć formę kserokopii potwierdzonych za
zgodność z oryginałem przez Przedsiębiorcę lub przez Fundusz.
§5
1. Fundusz przeprowadza analizę formalno-prawną wniosku oraz dokumentów złożonych
przez Przedsiębiorcę w terminie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy od daty ich otrzymania.
2. W przypadku stwierdzenia braku koniecznych informacji lub dokumentów, Fundusz
wzywa Przedsiębiorcę do ich uzupełnienia w formie pisemnej lub elektronicznej w
terminie 1 dnia roboczego od stwierdzenia braków.
3. Przedsiębiorca zobowiązany jest do uzupełnienia lub przekazania dodatkowych
dokumentów do Funduszu w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty otrzymania
wezwania, o którym mowa w ust. 2.
4. Niedotrzymanie przez Przedsiębiorcę terminu uzupełnienia lub dostarczenia dodatkowych
dokumentów może skutkować zwróceniem wniosku bez jego rozpatrzenia.
5. W terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania kompletu wymaganych dokumentów,
Fundusz dokonuje analizy ryzyka oraz podejmuje decyzję w sprawie udzielenia
poręczenia lub przyznania odnawialnej linii poręczeń wadialnych.

6

6. Warunkiem udzielenia poręczenia lub przyznania odnawialnej linii poręczeń wadialnych
przez Fundusz jest przeprowadzenie analizy ryzyka zgodnie z metodologią obowiązującą
w Funduszu.
§6
1.

Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie poręczenia w ramach odnawialnej linii poręczeń
wadialnych, składa wniosek według wzoru określonego w Załączniku nr 1 do
Regulaminu.

2.

Fundusz przeprowadza ocenę wniosku oraz dokumentów złożonych przez Przedsiębiorcę
w terminie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy od daty otrzymania dokumentów.

3.

Warunkiem wydania

poręczenia przez Fundusz jest przeprowadzenie analizy

dokumentów przetargowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
zgodnie z metodologią obowiązującą w Funduszu.
§7
1. W przypadku pozytywnej decyzji w sprawie udzielenia poręczenia lub przyznania
odnawialnej linii poręczeniowej, Fundusz zawiera z Przedsiębiorcą Umowę o udzielenie
poręczenia wadialnego lub Umowę o udzielenie odnawialnej linii poręczeń
wadialnych.
2. Po spełnieniu, przez Przedsiębiorcę, wymogów określonych w Umowie o udzielenie
poręczenia wadialnego lub Umowie o udzielenie odnawialnej linii poręczeń wadialnych,
Fundusz wydaje oświadczenie o udzieleniu

poręczenia wadium, według wzoru

określonego w załączniku nr 4 do Regulaminu.
§8
Fundusz ma prawo odmówić udzielenia poręczenia wadialnego lub przyznania odnawialnej
linii poręczeń wadialnych i o decyzji tej informuje Przedsiębiorcę w formie pisemnej lub
elektronicznej, w terminie 3 dni roboczych od daty podjęcia negatywnej decyzji o udzieleniu
poręczenia. Odmowa udzielenia poręczenia lub przyznania odnawialnej linii poręczeń
wadialnej nie wymaga uzasadnienia.
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Rozdział 4
Zabezpieczenia
§9
1. Prawne zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Funduszu względem Przedsiębiorcy
wynikających z tytułu wykonania obowiązków poręczyciela stanowi weksel własny in
blanco Przedsiębiorcy wraz z deklaracją wekslową. Wzór weksla i deklaracji wekslowej
stanowią odpowiednio załącznik nr 5 i załącznik nr 6 do Regulaminu.
2. W ramach przyznanej odnawialnej linii poręczeń wadialnych Przedsiębiorca składa cztery
odrębne weksle wraz z deklarację wekslową dla każdorazowego uruchamianego
poręczenia wadialnego, z tym zastrzeżeniem że w przypadku jednoczesnego
uruchomienia w ramach odnawialnej linii poręczeń wadialnych więcej niż czterech
poręczeń wadialnych, Przedsiębiorca składa dodatkowe weksle wraz z deklaracją
wekslową do każdego uruchamianego poręczenia wadialnego.
3. Podpisy na wekslu oraz na deklaracji wekslowej, składane są w obecności pracownika
Funduszu lub innej upoważnionej przez niego osoby, który potwierdza na deklaracji
wekslowej własnoręczność tych podpisów oraz wydaje kopię deklaracji wekslowej
osobom podpisującym.
4. Na wekslu wystawionym przez osobę fizyczną będącą w związku małżeńskim, w którym
obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, wymagane jest poręczenie współmałżonka
i jego oświadczenie na deklaracji wekslowej.
5. Osoba składająca wniosek obowiązana jest złożyć oświadczenie o udostępnieniu danych
osobowych według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do Regulaminu.
6. Od innych osób niż wymienione w ust. 3 i 4 lub osób ustanawiających inne
zabezpieczenie poręczenia wadialnego wymagane jest oświadczenie o udostępnieniu
danych osobowych, jeśli występuje w związku z poręczeniem jako osoba fizyczna
dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą
lub zawodową.
7. Jeśli poręczyciel weksla (inny niż małżonek wystawcy) jest w związku małżeńskim,
w którym obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, to od jego współmałżonka
wymagane jest oświadczenie na deklaracji wekslowej oraz oświadczenie o udostępnieniu
danych osobowych.
§ 10
1. Fundusz może uzależnić decyzję o udzieleniu poręczenia od ustanowienia dodatkowego
zabezpieczenia, poza określonym w § 9 ust. 1, jeśli wywiązanie się Przedsiębiorcy
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z warunków Umowy poręczenia obarczone jest, w ocenie Funduszu, zwiększonym
ryzykiem.
2. Fundusz w uzgodnieniu z Przedsiębiorcą, dokonuje wyboru dodatkowego zabezpieczenia
spośród akceptowanych przez Fundusz rodzajów zabezpieczeń rzeczowych i osobistych
oraz sprawdza prawidłowość wystawienia dokumentów potwierdzających ustanowienie
tego zabezpieczenia.
3. Czynności związane z ustanowieniem przez Przedsiębiorcę dodatkowego zabezpieczenia,
o którym mowa w ust. 2, dokonywane są z udziałem pracownika Funduszu lub innej
osoby działającej w imieniu Funduszu – w dniu podpisania przez Fundusz Umowy o
udzielenie poręczenia wadialnego lub nie później niż przed wydaniem Oświadczenia o
udzieleniu poręczenia wadialnego.
§ 11
Koszty ustanowienia, utrzymania i zwolnienia zabezpieczenia ponosi Przedsiębiorca.
§ 12
1. Dokumenty, o których mowa w § 9 i 10 przechowywane są przez Fundusz.
2. W przypadku nie wystąpienia przez Zamawiającego do Funduszu z wezwaniem do
zapłaty z tytułu poręczenia, Fundusz zwróci Przedsiębiorcy weksel po upływie okresu
obowiązywania poręczenia. Sposób postępowania z wekslem jest określony w deklaracji
wekslowej.
Rozdział 5
Opłaty i prowizyjne
§ 13
1. Z tytułu udzielonego poręczenia Fundusz pobiera prowizje uwzględniające zasady
określone w § 3 ust. 11.
2. Z tytułu przyznanej odnawialnej linii poręczeń Fundusz pobiera opłatę.
3. Prowizje i opłaty za udzielanie poręczeń pobierane są zgodnie z obowiązującą
w Funduszu Tabelą opłat i prowizji, dostępną w siedzibie Funduszu.
4. W przypadku zmiany warunków poręczenia na skutek wydłużenia okresu poręczenia
pobierana jest od Przedsiębiorcy prowizja zgodnie z Tabelą opłat i prowizji, o której
mowa w ust. 2.
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5. Wszelkie

koszty wynikające

z

konieczności

dochodzenia

przez

Fundusz

od

Przedsiębiorcy należnych kwot z tytułu zawartych z Funduszem umów ponosi
Przedsiębiorca.
6. W przypadku wypłaty poręczenia wadialnego Fundusz będzie naliczał odsetki w
wysokości ustawowej począwszy od dnia wypłaty poręczenia do dnia poprzedzającego
spłatę poręczenia.
7. Pobrane opłaty prowizyjne i odsetki nie podlegają zwrotowi.
Rozdział 6
Realizacja zobowiązań wynikających z poręczenia
§ 14
1) Fundusz wykona zobowiązanie wynikające z udzielonego poręczenia w terminie do 14
dni od dnia wpłynięcia do Funduszu wezwania do zapłaty, zgodnie z przepisem art. 46
ust. 4a i 5 p.z.p., w przypadkach:
a) jeżeli Przedsiębiorca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3
i 3a pzp, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nie złożył oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp,
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 pzp, pełnomocnictw lub nie
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp, co
spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej
b) odmowy podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie, jeżeli oferta Przedsiębiorcy została wybrana,
c) Przedsiębiorca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w sprawie zamówienia publicznego,.
d) kiedy podpisanie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Przedsiębiorcy
§ 15
1. W przypadku wypłaty poręczenia wadialnego z tytułu realizacji wadium Fundusz
wezwie Przedsiębiorcę do spłaty należności Funduszu wraz z odsetkami w terminie 7
dni.
2. W przypadku braku spłaty należności w terminie określonym w ust. 1 Fundusz
rozpocznie dochodzenie roszczeń.
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3. Dochodzenie roszczeń, o którym mowa w ust.2 , oznacza wszelkie czynności i
działania podejmowane w celu przymusowego lub dobrowolnego zaspokojenia całej
należności

Funduszu,

obejmujące

w

szczególności

postępowanie

sądowe,

egzekucyjne, działania zmierzające do zawarcia ugody, restrukturyzacji zadłużenia lub
innej dobrowolnej spłaty należności, jak również działania podejmowane w toku
postępowania upadłościowego.
4. Fundusz może żądać od Przedsiębiorcy wniesienia dodatkowego zabezpieczenia
ugody.
Rozdział 7
Postanowienia końcowe
§ 16
1. Zmiana załączników, nie stanowi zmiany treści Regulaminu.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1

wchodzą w życie po uzyskaniu zgody Banku

Gospodarstwa Krajowego (dotyczy tylko funduszy z udziałem kapitałowym BGK).
§ 17
W zakresie nie uregulowanym w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz
inne przepisy prawa.
Załącznik

Tytuł załącznika

1

Wniosek o udzielenie indywidualnego poręczenia wadium, udzielenia limitu
poręczeniowego, wydania indywidualnego poręczenia wadium.

2

Umowa o udzielenie poręczenia wadialnego

3

Umowa o udzielenie odnawialnej linii poręczeń wadialnych

4

Oświadczenie o udzieleniu poręczenia wadium

5

Weksel

6

Deklaracja wekslowa

7

Oświadczenie o ochronie danych osobowych
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Załącznik nr 1 do Regulaminu poręczeń wadiów
Data wpływu wniosku do Funduszu:

Numer wniosku w Funduszu:

WNIOSEK
WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA WADIUM
WNIOSEK O UDZIELENIE ODNAWIALNEJ LINII PORĘCZEŃ WADIALNYCH

ZLECENIE WYSTAWIENIA PORĘCZENIA W RAMACH ODNAWIALNEJ LINII PORĘCZEŃ WADIALNYCH

I. Informacja o przedsiębiorcy
1. Pełna nazwa Przedsiębiorcy:

2. Adres
(kod pocztowy, miasto, ulica, nr )
3. Telefon, fax
4. E-mail
5. Osoba upoważniona do kontaktów z
Funduszem /imię nazwisko, nr tel,
adres email/:
6. Nr KRS lub wpisu do ewidencji
działalności gospodarczej
7. PKD
9. NIP

8. REGON
10. Główny przedmiot
prowadzonej
działalności
gospodarczej:

11. Forma opodatkowania

Karta podatkowa



Ryczałt
Książka przychodów i rozchodów
Pełna księgowość

12. Obecny stan zatrudnienia



II. Informacje o poręczeniu
13. Wnioskowana wartość poręczenia lub
odnawialnej linii poręczeń wadialnych

Linia wadialna

Poręczenie wadialne

14. Zlecana do uruchomienia wartość
poręczenia w ramach odnawialnej linii
poręczeń wadialnych

III. Informacje o zamówieniu (nie dotyczy odnawialnej linii poręczeń wadialnych)
15. Termin składania ofert
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16. Termin związania ofertą
17. Zamawiający (Nazwa, adres, telefon)
18. Numer postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego nadany przez
Zamawiającego
19. Wartość zamówienia
20. Zamówienie realizowane w ramach
konsorcjum

TAK



NIE

IV. Informacje o udziale w postepowaniach o udzielenie zamówienia

publicznego
21. Ilość postępowań (np. przetargów, zapytań
ofertowych), w których Wnioskodawca brał
udział w ostatnich trzech latach
22. Ilość postępowań (np. przetargów, zapytań
ofertowych), które Wnioskodawca wygrał w
ostatnich trzech latach
23. Ilość wadiów Wnioskodawcy, które Zamawiający
zatrzymał w ostatnich trzech latach
24. Wartość postępowań (np. przetargów, zapytań
ofertowych), które Wnioskodawca realizował w
ostatnich dwóch pełnych latach (wymienić rok i
jej wartość)

Rok

Ilość

Wartość

V. Zobowiązania kredytowe na działalność gospodarczą
Nazwa banku

Rodzaj wierzytelności

Wartość

Termin spłaty

13

VI. Oświadczenie majątkowe wnioskodawcy lub poręczyciela
Wnioskodawca/
Poręczyciel

Współmałżonek

25. Imię i nazwisko
26. Adres zamieszkania
27. Seria i nr dowodu stwierdzającego
tożsamość
28. PESEL
29. Nieruchomości
Rodzaj i adres

Nr KW

Wartość

Obciążenia

30. Zobowiązania
(w tym kredyty, poręczone weksle, poręczenia cywilne udzielone przez Wnioskodawcę/poręczyciela i innych
członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym):
Nazwa
wierzyciela

Rodzaj wierzytelności

Wartość

Termin
spłaty

Podpis Wnioskodawcy/Poręczyciela:

31. Sytuacja prawna małżonków:
Stan wolny



Wspólność małżeńska ustawowa



Rozdzielność majątkowa

Podpis współmałżonka:
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Do wiadomości Przedsiębiorcy:
Fundusz Pomerania (dalej: Fundusz) informuje o możliwości przekazania danych Przedsiębiorcy do systemu
Biura Informacji Gospodarczej (dalej system BIG), działającego na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o
udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz. 530 ze zm.).
Oświadczenie Przedsiębiorcy:
1. Oświadczam/y, że składając niniejszy wniosek zapoznałem/liśmy się z zasadami udzielenia przez Fundusz
wnioskowanego poręczenia określonymi w Regulaminie udzielania poręczeń wadialnych .
2. Oświadczam/y, że jestem/śmy / nie jestem/śmy*) powiązany/i kapitałowo lub organizacyjnie z członkiem
Zarządu, Rady Nadzorczej lub osobą zajmującą stanowisko kierownicze w Funduszu.
3. Oświadczam/y, że w przypadku zmian w zakresie danych wskazanych w części I Wniosku, niezwłocznie w
formie pisemnej poinformuję/emy o tym fakcie Fundusz.
4. Oświadczam/y, że nie zamierzam/zamierzamy* korzystać z poręczenia innego Funduszu jako
zabezpieczenia spłaty niniejszego zobowiązania.
5. Oświadczam/y, że jestem/śmy zaklasyfikowany/i jako
MK mikroprzedsiębiorca

MŁ mały przedsiębiorca

ŚR średni przedsiębiorca

gdyż spełniam/y warunki definicji tego rodzaju przedsiębiorców zawartej w przepisach wskazanych w
Rozporządzeniu Komisji (UE) 651/2014 z dnia 17.06.2014r.
6. Oświadczam/y, że nie jestem/śmy / jestem/śmy* w trudnej sytuacji w rozumieniu zapisów rozdziału 2. 1 –
Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw
niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249/1 z 31.07.2014 r.);.
7. Oświadczam/y, że nie posiadam/my / posiadam/my* zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
8. Oświadczam/y, że nie posiadam/my / posiadam/my* zaległości wobec Urzędu Skarbowego.
9. Oświadczam/y, że nie jest / jest* wobec mnie/nas* prowadzone postepowanie egzekucyjne, upadłościowe
lub likwidacyjne.
………………………………
(miejscowość) (data)
imieniu

…..………….………..
(pieczęć firmowa)

……………….………………………
(podpisy osób upoważnionych do działania w
Przedsiębiorcy)

VII. ZAŁĄCZNIKI
1. Oświadczenie Wnioskodawcy
2. Oświadczenie Wnioskodawcy i poręczyciela o udostępnieniu danych osobowych.
3. Oświadczenie RODO (dot. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób fizycznychporęczycieli)

4. Umowa spółki/Statut.
5. W przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych: sprawozdanie finansowe wnioskodawcy za okres bieżący
oraz poprzedzający rok obrotowy (bilans i rachunek zysków i strat).

6. W przypadku uproszczonej sprawozdawczości: Książka przychodów i rozchodów / ewidencja przychodów /
karta podatkowa za okres bieżący i poprzedzający rok obrotowy oraz PIT za poprzedni rok obrotowy.

--------------------------------*
niepotrzebne skreślić
Informacja dla wypełniającego:
1. W przypadku ubiegania się o udzielenie poręczenia wadialnego wypełnić wszystkie sekcje wniosku
2. W przypadku ubiegania się o odnawialną linię poręczeń wadialnych wypełnić wszystkie sekcje wniosku z
wyłączeniem sekcji III, chyba że wraz z wnioskiem Przedsiębiorca ubiega się o wydanie poręczenia
wadialnego.
3. W przypadku ubiegania się o wydanie poręczenia wadialnego w ramach odnawialnej linii poręczeń
wadialnych wypełnić sekcje I, II i III. Wniosek składać bez załączników z sekcji VI.
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Załącznik nr 2 do Regulaminu

Umowa o udzielenie poręczenia wadialnego nr ……………………………

Zawarta
w
dniu
...............................
pomiędzy
……………………………….…………………………………………………………………,
(nazwa i adres Funduszu )

wpisanym do ………………………………………………………………………………......,
(oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja Funduszu)

pod numerem KRS ………………………, o numerze identyfikacji podatkowej NIP
…………….……….. i kapitale zakładowym w kwocie………………..……….., opłaconym
do kwoty ……………….…, REGON ……………………, reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej "Funduszem"
a
Panem/Panią/Firmą
……………………………………………………………………………………………………
Zwanym/mi dalej ” Wnioskodawcą lub Przedsiębiorcą”,
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”.
Strony umowy postanawiają co następuje:
§1
1. Przedsiębiorca oświadcza, że ubiega się o pozyskanie zamówienia od
…………………………………… zwanego dalej Zamawiającym, zgodnie z Zapytaniem
/Nazwa zamawiającego/

ofertowym/Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia/ogłoszeniem o zamówieniu
opublikowanym w BZP pod nr ……… lub ………… pod nazwą ………………………
……………………………………………………………………………………………......
2. Przedsiębiorca oświadcza, że złożona oferta w ramach zamówienia określonego w ust.1
będzie zgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz przedmiotem
działalności gospodarczej Przedsiębiorcy.
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3. W związku z przystąpieniem do postępowania, Przedsiębiorca musi wnieść wadium w
wysokości ……………. (słownie ………………złotych), za które Fundusz poręczy.

§2
Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie warunków na jakich Fundusz udzieli
poręczenia wadialnego za zobowiązania, jakie mogą wyniknąć z tytułu uczestniczenia w
postępowaniu w trybie ustawy prawo zamówień publicznych (w tym postępowań
organizowanych na podstawie przepisów działu III Rozdział 4a i 5 pzp), o którym mowa w §
1 ust.1.
§3
1. Mając na względzie postanowienia § 2, Fundusz po rozpatrzeniu Wniosku Przedsiębiorcy
o udzielenie poręczenia z dnia ………………….. /oraz w ramach umowy odnawialnej
linii wadialnej nr….. z dnia…………./zobowiązuje się do udzielenia poręczenia wadium
za Przedsiębiorcę na rzecz Zamawiającego, o którym mowa w § 1 ust.1, a Przedsiębiorca
zobowiązuje się do wykonania wszelkich obowiązków określonych niniejszą umową,
wnioskiem o udzielenie poręczenia, Regulaminem udzielania poręczeń wadialnych, oraz
wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentacji postępowania o
zamównienie, nadto do zapłaty prowizji i opłat na rzecz Funduszu i ustanowienia
zabezpieczeń.
2. Udzielenie poręczenia nastąpi w drodze wydanego Przedsiębiorcy Oświadczenia o
udzieleniu poręczenia wadium.
3. Strony zgodnie ustalają, że Fundusz zobowiązuje się udzielić poręczenia na następujących
warunkach:
1) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia lub innych dokument warunkujący udzielenie
zamówienia: ……………………
2) Zamawiający: ……………………………………..………………………………….,
3) termin poręczenia: ………………………………………………………………….. ,
4) wysokość poręczenia …………………... zł , słownie: ………………………………,
5) zmiana warunków poręczenia – jak w Regulaminie,
6) inne ………………………………………………………,
7) zabezpieczenie………………………………………………
8) Fundusz udzielając poręczenia przyjmie na siebie obowiązek bezwarunkowej wypłaty
środków pieniężnych równowartości wadium zgodnie z przepisem art. 46 ust. 4a i 5
ustawy prawo zamówień publicznych, w przypadkach:
a) Przedsiębiorca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i
3a pzp, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nie złożył oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 pzp, pełnomocnictw lub
nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3
pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
wykonawcę jako najkorzystniejszej.
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b) Odmowy podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w ofercie jeżeli oferta została wybrana.
c) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
d) Kiedy podpisanie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Przedsiębiorcy.

§4
1. Fundusz udzieli poręczenia pod warunkiem, że:
a) Przedsiębiorca zapłaci prowizję w wysokości określonej treścią niniejszej umowy,
b) Przedsiębiorca ustanowi prawne zabezpieczenie roszczeń Funduszu wynikających
z niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy powstałych
w związku z udzieleniem poręczenia,
c) zostaną spełnione warunki określone w decyzji o udzieleniu poręczenia,
d) złożeniu wszelkich oświadczeń i zobowiązań zarówno przez Przedsiębiorcę jak i inne
podmioty lub osoby ustanawiające zabezpieczania na podstawie niniejszej umowy,
e) Przedsiębiorca spełni pozostałe obowiązki wynikające z Regulaminu poręczeń
wadialnych, stanowiącego integralną cześć niniejszej umowy;
f) inne ………………………………………………………………….. .
2. W przypadku gdy wszystkie warunki o których mowa w ust 1 nie zostaną łącznie
spełnione lub nie zostaną spełnione inne warunki określone w Umowie poręczenia umowa
niniejsza wygasa, przy czym zapłacona prowizja nie podlega zwrotowi i staje się
wynagrodzeniem za rozpatrzenie wniosku o udzielenie poręczenia.
§5
1. Z tytułu udzielonego poręczenia Przedsiębiorca zobowiązuje się zapłacić prowizję
w wysokości ………… zł (słownie: …………. złotych 00/100), na rachunek
…………………………………………………………………………………..……………

1.
2.
3.

4.

§6
Fundusz pobiera opłaty i prowizje za czynności wykonywane w związku z zawarciem
niniejszej umowy zgodnie z obowiązującą Tabelą opłat i prowizji.
Wysokość prowizji i opłat w okresie obowiązywania niniejszej umowy może ulec zmianie.
Zmiana wysokości należnych prowizji nie wymaga zmiany niniejszej umowy.
Zmiana Tabeli opłat i prowizji następuje poprzez zawiadomienie Przedsiębiorcy na piśmie
listem przesłanym na wskazany w niniejszej umowie adres Przedsiębiorcy albo
umieszczenie zmiany w tabeli w siedzibie Funduszu w powszechnie dostępnym miejscu
oraz na stronie internetowej Funduszu i wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty
nadania przesyłki przez Fundusz lub od dnia zawieszenia w siedzibie Funduszu oraz na
stronie internetowej Funduszu .
Zapłacone prowizje i opłaty nie podlegają zwrotowi.
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5. Za datę zapłaty/wniesienia opłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku Funduszu.
6. Według zasad powyższych następuje zmiana Regulaminu udzielania poręczeń wadialnych,
którego postanowienia stosuje się do spraw nieuregulowanych w niniejszej umowie.
7. Przedsiębiorca oświadcza, że zna warunki na jakich Fundusz udzieli poręczenia określone
w Regulaminie, zapoznał się z treścią Oświadczenia o udzieleniu poręczenia wadialnego
oraz z treścią Regulaminu udzielania poręczeń wadialnych, udostępniono mu Tabelę
opłat i prowizji i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.
§7
1. Strony ustalają, że na zabezpieczenie roszczeń Funduszu wynikających z udzielonego
w wykonaniu niniejszej Umowy poręczenia jest:
a) weksel własny in blanco Przedsiębiorcy z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją
wekslową i oświadczeniem o ochronie danych osobowych,/ poręczony przez
……………
………………………………………………………………………………….……….
b) ……………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………….…………………………….
2. Przedsiębiorca zobowiązuje się zachować przedmioty stanowiące zabezpieczenie w stanie
niepogorszonym i informować Fundusz o wszelkich okolicznościach i faktach mających
lub mogących mieć znaczenie dla ich stanu lub wartości bez zbędnej zwłoki.
3. Koszty ustanowienia, zmiany i zniesienia zabezpieczeń ponosi Przedsiębiorca.
§8
Zobowiązanie Funduszu z tytułu poręczenia wygasa w przypadku:
a) dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej lub w przypadku unieważnienia
postępowania chyba, że oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza i
nie zaszły przesłanki żądania zapłaty wadium
b) upływu terminu wskazanego w Oświadczeniu o udzielenie poręczenia wadium,
c) jeśli wezwanie do wypłaty wadium nie wpłynie do Funduszu przed terminem
wygaśnięcia poręczenia wadialnego,
d) gdy Zamawiający zwolni Przedsiębiorcę ze wszystkich zobowiązań zabezpieczonych
poręczeniem wadialnym,
e) gdy Przedsiębiorca dostarczy wymaganą przez Zamawiającego gwarancje należytego
wykonania umowy albo jeśli taka gwarancja nie jest wymagana, z chwila zawarcia
umowy z Zamawiającym,
f) gdy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie ustawy
pzp zostanie przez zamawiającego unieważnione a odwołania zostaną ostatecznie
rozstrzygnięte lub upłynie termin do ich składania lub w przypadku postępowań
prowadzonych bez stosowania ustawy pzp, w sytuacji jego unieważnienia/zakończenia
przez Zamawiającego,
g) wycofania oferty z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przed
ostatecznym terminem składania ofert,
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h) gdy oryginał dokumentu Oświadczenia zostanie zwrócony Funduszowi.
§9
1. Wezwanie o zapłatę wadium wywrze skutek wobec Funduszu jeśli zwierać będzie
pisemne oświadczenie Zamawiającego stwierdzające, że żądanie zapłaty kwoty wadium
jest należne w związku z wystąpieniem jednej z okoliczności określonej w § 3 ust.3 pkt 8)
wraz z zakreśleniem konkretnej okoliczności.
2. Wezwanie do zapłaty wadium musi być podpisane przez reprezentanta Zamawiającego lub
osobę legitymującą się pełnomocnictwem Zamawiającego. Pełnomocnictwo powinno, pod
rygorem bezskuteczności wezwania, stanowić załącznik do wezwania.
3. Wyplata wadium nastąpi w terminie do 14 dni od dnia wpłynięcia kompletnego wezwania
do zapłaty wadium na adres korespondencyjny Funduszu.

1.

2.

3.

4.

§ 10
W przypadku realizacji przez Fundusz Umowy o udzielenie poręczenia wadialnego,
Przedsiębiorca stanie się z tego tytułu dłużnikiem Funduszu i będzie zobowiązany do
zwrotu zapłaconej przez Fundusz kwoty wraz z należnymi odsetkami ustawowymi od dnia
wykonania przez Fundusz zobowiązania i wszelkimi kosztami związanymi z
dochodzeniem tego roszczenia, w tym między innymi kosztami sądowymi i
egzekucyjnymi.
Fundusz będzie dochodził od Przedsiębiorcy wierzytelności, o której mowa w ust.1, wraz
z odsetkami za opóźnienie, w trybie postępowania windykacyjnego prowadzonego
bezpośrednio przez Fundusz. Fundusz ma prawo zlecić dochodzenie roszczenia osobie
trzeciej i obciążyć Przedsiębiorcę poniesionymi w tym celu kosztami.
Fundusz będzie upoważniony do wpisania na wekslu sumy wekslowej obejmującej
wartość niespłaconego długu wraz ze wszystkimi kosztami, jakie Fundusz musi ponieść
w celu pełnego wyegzekwowania praw wynikających z umowy, w szczególności
należnymi odsetkami, kosztami postępowania sądowego i kosztami postępowania
egzekucyjnego oraz kosztami usług świadczonych przez osoby trzecie w celu dochodzenia
roszczeń od Przedsiębiorcy.
Przedsiębiorca nie ma prawa do scedowania, ani przeniesienia swoich praw czy
obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

§ 11
1. Przedsiębiorca zobowiązuje się do informowania Funduszu o wszelkich faktach
i okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie Umowy o
udzielenie poręczenia oraz Oświadczenia o udzieleniu poręczenia wadium.
2. Przedsiębiorca zobowiązany jest do wykonania obowiązków wynikających z Umowy o
udzielenie poręczenia zgodnie z ich treścią, terminowo i z najwyższą starannością,
uwzględniając profesjonalny charakter swojej działalności.
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§ 12
1. Przedsiębiorca zobowiązuje się do udostępnienia Funduszowi na każde żądanie
dokumentacji związanej z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.
2. Przedsiębiorca wyraża zgodę na dokonanie przez Fundusz przelewu wierzytelności
przysługujących mu w stosunku do Przedsiębiorcy na osoby trzecie.
3. Przedsiębiorca wyraża zgodę na ujawnienie jego danych osobowych i innych informacji
związanych z wykonaniem umowy przez Fundusz i inne uprawnione podmioty osobom
trzecim w celu realizacji postanowień umowy, w tym dochodzenia przysługujących
Funduszowi roszczeń w stosunku do Przedsiębiorcy.
§ 13
1. Fundusz zastrzega sobie prawo do:
a) pełnego wglądu we wszystkie dokumenty finansowe przedsiębiorcy, w tym
dokumenty elektroniczne potwierdzające prawidłową realizację niniejszej umowy oraz
tworzenia ich uwierzytelnionych kopii i odpisów;
b) dostępu w szczególności do urządzeń, obiektów, terenów i pomieszczeń
Przedsiębiorcy, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
c) udostępnienia informacji o Przedsiębiorcy niezbędnych do prawidłowego przejęcia
i obsługi wierzytelności przez podmioty krajowe i zagraniczne w związku ze
sprzedażą lub cesją całości lub części wierzytelności albo przekazaniem
wierzytelności w celu podjęcia działań windykacyjnych;
d) ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń w trakcie trwania poręczenia w terminie
i formach wskazanych przez Fundusz, jeżeli sytuacja majątkowa lub finansowa
Przedsiębiorcy w ocenie Funduszu ulegnie pogorszeniu.
2. W czasie kontroli Przedsiębiorca jest zobowiązany do zapewnienia obecności osób, które
udzielą wyjaśnień na temat realizacji niniejszej umowy. W przypadku braku takich osób
kontrola odbędzie się bez udziału Przedsiębiorcy.
§ 14
Zobowiązuje się Przedsiębiorcę, dla celów monitorowania i oceny realizowanych działań
w ramach niniejszej umowy, do:
a) niezwłocznego informowania Funduszu o wszelkich zmianach w sytuacji
ekonomiczno-finansowej lub zmianach formalno-prawnych prowadzonej działalności
gospodarczej;
b) składania na żądanie Funduszu pełnej informacji o sytuacji prawnej i ekonomiczno–
finansowej w tym w szczególności: oświadczeń majątkowych, informacji
o przychodach, kosztach i dochodach, zobowiązaniach krótko i długoterminowych,
stanie zatrudnienia, w formie określonej przez Fundusz.
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§ 15
1. Przedsiębiorca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Fundusz,
w celach:
a) związanych z przedmiotem niniejszej umowy,
b)promocyjnych i marketingowych,
c) windykacyjnych, związanych z dochodzeniem roszczeń,
2. Fundusz zapewnia Przedsiębiorcy prawo do wglądu i zmiany swoich danych osobowych,
na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami ze zm.).
§ 16
Dodatkowe ustalenia stron: …………………….………………………………………………
…………………………………………………………………………………….……………..

1.
2.
3.
4.
5.
6.

§ 17
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa, a
ponadto przepisy Regulaminu udzielania poręczeń wadialnych wraz z załącznikami.
Każda zmiana niniejszej umowy wymaga sporządzenia pisemnego aneksu pod rygorem
nieważności.
Zmiany przepisów prawa, mające zastosowanie do niniejszej Umowy, z mocy prawa
zastępują jej postanowienia bez konieczności sporządzania aneksu.
Wszelkie wątpliwości związane z realizacją Umowy wyjaśniane będą przez strony umowy
w formie pisemnej.
Umowa podlega wyłącznie prawu obowiązującemu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
Wszelkie koszty zawarcia niniejszej umowy oraz ustanowienia, utrzymania i zwolnienia
zabezpieczeń, ponosi Przedsiębiorca.

§ 18
1. Wszelkie powiadomienia oraz inne formy komunikacji związane z Umową o udzielenie
poręczenia wymagają formy pisemnej oraz muszą być podpisane przez lub w imieniu stron
dokonującej powiadomienia oraz muszą być dostarczone osobiście, kurierem, opłaconą
z góry przesyłką poleconą lub listem poleconym wysłanym za pośrednictwem operatora
publicznego na adres podany w ust. 3.
2. Wszelkie powiadomienia uznaje się za dostarczone z chwilą:
a) doręczenia do adresata – w przypadku doręczenia osobistego lub pocztą,
b) nadania pisma – w przypadku zaniechania przez Stronę zawiadomienia drugiej Strony o
zmianie adresu do korespondencji, wskazanego w ust. 3.
3. Adresy dla celów powiadomień:
a) Dla Funduszu:
b) Dla Przedsiębiorcy:
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4. Dla uniknięcia wątpliwości powiadomienia dokonywane za pomocą poczty elektronicznej
nie są uznawane za prawidłowo dostarczone.
§ 19
Sądem właściwym rzeczowo i miejscowo dla rozstrzygania sporów powstałych na tle
niniejszej umowy jest sąd właściwy dla miejsca siedziby Funduszu.
§ 20
Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron.
§ 21
Przedsiębiorca mając świadomość odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 270 § 1 oraz
art. 297 Kodeksu karnego (kto, w celu uzyskania dla siebie (…) kredytu, pożyczki pieniężnej,
poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, (…) przedkłada podrobiony, przerobiony,
poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie
dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia
finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności
od 3 miesięcy do lat 5) oświadcza, że:
a) wszelkie oświadczenia i dokumenty składane przez niego w toku weryfikacji
wniosku o zawarcie Umowy o udzielenie poręczenia wadium odzwierciedlają
rzeczywiste dane oraz są prawdziwe, nie zostały przerobione lub podrobione,
b) zapoznał się i akceptuje treść Regulaminu udzielania poręczeń wadialnych oraz
Tabelę opłat i prowizji ,
c) nie jest przedsiębiorcą będącym w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu
wytycznych wspólnotowych Komisji Europejskiej dotyczących pomocy państwa
w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw z dnia 1
października 2004 r. (Dz. Urz. UE C Nr 244, s. 2 z 01.10.2004 r.),
d) jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów załącznika I
do Rozporządzenia Komisji (WE) 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r., rozporządzenia
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst mający
znaczenie dla EOG) (Dz.Urz.UE.L Nr 187, str. 1),

e) jest osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą
prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną zarejestrowaną, posiadającą
siedzibę lub prowadzącą działalność gospodarczą na terenie województwa
zachodniopomorskiego,
f) przeciwko niemu nie zostało wszczęte ani też nie grozi wszczęcie żadnego
postępowania karnego, sądowego, arbitrażowego ani administracyjnego przed
sądem, trybunałem arbitrażowym, ani organem administracji państwowej, które to
postępowanie, w przypadku niekorzystnego dla Przedsiębiorcy orzeczenia, mogłoby
mieć istotny negatywny wpływ tj. istotną negatywną zmianę w sytuacji finansowej
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Przedsiębiorcy lub zdolności Przedsiębiorcy do wykonania zobowiązań płatniczych
oraz pozostałych istotnych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
g) Przedsiębiorca oświadcza, że wszelkie przedstawione dane w związku z niniejszą
Umową, są we wszystkich istotnych aspektach zgodne z prawdą i dokładne na dzień
ich przekazania lub (ewentualnie) na dzień, na który zostały podane. W informacjach
faktycznych, opisanych w niniejszym punkcie, nie podano, nie pominięto ani nie
zatajono żadnych szczegółów, których podanie, ominięcie bądź zatajenie
nadawałoby tym informacjom charakter fałszywy bądź nieprawdziwy pod
jakimkolwiek istotnym względem,

...........................................................
pieczęć i podpis Przedsiębiorcy

............................................................
pieczęć i podpisy osób działających w
imieniu Funduszu

Niniejszym oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości treść Umowy o udzielenie poręczenia wadialnego nr
……………………………. z dnia ………………….. r. i zrozumiałem/łam jej treść oraz nie wnoszę zastrzeżeń,
co do zabezpieczenia poręczenia.
........................................................................................................................
Podpis poręczyciela
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Załącznik nr 3 do Regulaminu

Umowa o udzielenie odnawialnej linii poręczeń wadialnych nr ……………………………

Zawarta
w
dniu
...............................
pomiędzy
……………………………….…………………………………………………………………,
(nazwa i adres Funduszu )

wpisanym do ………………………………………………………………………………......,
(oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja Funduszu)

pod numerem KRS ………………………, o numerze identyfikacji podatkowej NIP
…………….……….. i kapitale zakładowym w kwocie………………..……….., opłaconym
do kwoty ……………….…, REGON ……………………, reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej "Funduszem"
a
Panem/Panią/Firmą
……………………………………………………………………………………………………
Zwanym/mi dalej ” Wnioskodawcą lub Przedsiębiorcą”,
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”.
Strony umowy postanawiają co następuje:
1.

2.

3.

4.

§1
Po rozpoznaniu wniosku Przedsiębiorcy z dnia …………… o przyznanie odnawialnej
linii poręczeń wadialnych, Fundusz przyznaje Przedsiębiorcy limit w wysokości
………………………………(słownie ………………………………….złotych) na
okres od dnia ……………….. do dnia ………………………….
W ramach przyznanego limitu, w wyznaczonym okresie Przedsiębiorca może
wnioskować o wydanie Oświadczenia o udzielenie poręczenia wadium w maksymalnej
wysokości ……………. (słownie ………………..złotych) z tytułu pojedynczego
poręczenia wadialnego.
Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie warunków na jakich Przedsiębiorca będzie
się ubiegał o udzielenie poręczenia wadialnego za zobowiązania jakie mogą wyniknąć z
tytułu uczestniczenia w postępowaniu w trybie ustawy prawo zamówień publicznych (w
tym postępowań organizowanych na podstawie przepisów Działu III Rozdział 4a i 5 pzp).
Fundusz stawia do dyspozycji odnawialną linię poręczeń wadialnych o zmiennym
saldzie, co oznacza, że każde wygaśniecie poręczenia wadialnego i zwrócenie
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Oświadczenia o udzieleniu poręczenia wadium do Funduszu powoduje, iż odnawia się
on do pierwotnej wysokości i może być wielokrotnie wykorzystany, aż do wygaśnięcia
niniejszej umowy.
5. Każdorazowo łączne zaangażowanie z tytułu wydanych i ważnych poręczeń wadialnych
nie może przekraczać wyznaczonego poziomu limitu określonego w ust. 1.
6. Wydanie Oświadczenia o udzieleniu poręczenia wadium może nastąpić w okresie
zakreślonym w ust. 1 niniejszej umowy, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku
konieczności udzielenia kolejnego poręczenia wadialnego w ramach przedłużającego się
tego samego postępowania w sprawie zamówienia Fundusz może wydać kolejne
Oświadczenie o udzieleniu poręczenia wadium po tym terminie.
7. Umowa obowiązuje strony aż do wygaśnięcia ostatniego poręczenia.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

§2
Od przyznanego limitu Fundusz pobiera opłatę w wysokości ……………….. (słownie
……złotych).
Fundusz pobiera opłaty i prowizje za czynności wykonywane w związku z zawarciem
niniejszej umowy.
Wysokość prowizji i opłat w okresie obowiązywania niniejszej umowy może ulec
zmianie. Zmiana wysokości należnych prowizji nie wymaga zmiany niniejszej umowy.
Zmiana Tabeli opłat i prowizji następuje poprzez zawiadomienie Przedsiębiorcy na
piśmie listem przesłanym na wskazany w niniejszej umowie adres Przedsiębiorcy albo
umieszczenie zmiany w tabeli w siedzibie Funduszu w powszechnie dostępnym miejscu
oraz na stronie internetowej Funduszu i wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty
nadania przesyłki przez Fundusz lub od dnia zawieszenia w siedzibie Funduszu oraz na
stronie internetowej Funduszu .
Zapłacone prowizje i opłaty nie podlegają zwrotowi.
Za datę zapłaty/wniesienia opłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku Funduszu.
Według zasad powyższych następuje zmiana Regulaminu udzielania poręczeń
wadialnych, którego postanowienia stosuje się do spraw nieuregulowanych w niniejszej
umowie.
Przedsiębiorca oświadcza, że zna warunki na jakich Fundusz udzieli poręczenia
określonego w Regulaminie, zapoznał się z treścią Oświadczenia o udzieleniu poręczenia
wadialnego oraz treścią Regulaminu udzielania poręczeń wadialnych udostępniono mu
Tabelę opłat i prowizji i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.

§3
1) Fundusz zawierając z Przedsiębiorcą umowę o udzielenie odnawialnej linii poręczeń
wadialnych przyjmie na siebie obowiązek bezwarunkowej wypłaty środków pieniężnych
równowartości wadium zgodnie z przepisem art. 46 ust. 4a i 5 ustawy prawo zamówień
publicznych, w przypadkach:
a) Przedsiębiorca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a pzp, z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nie złożył oświadczeń lub dokumentów
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potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp, oświadczenia, o
którym mowa w art. 25a ust. 1 pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp, co spowodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
b) Odmowy podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie jeżeli oferta została wybrana.
c) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
d) Kiedy podpisanie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie Przedsiębiorcy.
§4
1. Przedsiębiorca każdorazowo składa wniosek o wydanie oświadczenia o udzielenie
poręczenia wadium zgodnie z Regulaminem udzielania poręczeń wadiów.
2. Fundusz przeprowadza ocenę wniosku oraz dokumentów złożonych przez Przedsiębiorcę
w terminie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy od daty otrzymania dokumentów.
3. Warunkiem wydania poręczenia przez Fundusz jest przeprowadzenie analizy
dokumentów przetargowych zgodnie z metodologią obowiązującą w Funduszu.
4. Fundusz udzieli poręczenia pod warunkiem, że:
g) Przedsiębiorca zapłaci opłaty i prowizje na zasadach określonych w Tabeli opłat i
prowizji,
h) Przedsiębiorca ustanowi prawne zabezpieczenie roszczeń Funduszu wynikających
z niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy,
i) zostaną spełnione warunki określone w decyzji o udzieleniu poręczenia,
j) złożeniu wszelkich oświadczeń i zobowiązań zarówno przez Przedsiębiorcę jak i inne
podmioty lub osoby ustanawiające zabezpieczania na podstawie niniejszej umowy,
k) inne ………………………………………………………………….. .
§5
1. Strony ustalają, że na zabezpieczenie roszczeń Funduszu wynikających z udzielonego
w wykonaniu niniejszej Umowy poręczenia są:
a) Cztery weksle własne in blanco Przedsiębiorcy z klauzulą „bez protestu” wraz z
deklaracją wekslową i oświadczeniem o ochronie danych osobowych,/ poręczony
przez …………………………………………………………….……….
b) ……………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………….……………………………
2. W przypadku jednoczesnego uruchomienia w ramach odnawialnej linii poręczeń
wadialnych więcej niż czterech poręczeń wadialnych, Przedsiębiorca składa dodatkowe
weksle wraz z deklaracją wekslową do każdego uruchamianego poręczenia wadialnego
3. Przedsiębiorca zobowiązuje się zachować przedmioty stanowiące zabezpieczenie w
stanie niepogorszonym i informować Fundusz o wszelkich okolicznościach i faktach
mających lub mogących mieć znaczenie dla ich stanu lub wartości bez zbędnej zwłoki.
4. Koszty ustanowienia, zmiany i zniesienia zabezpieczeń ponosi Przedsiębiorca.
§6
Zobowiązanie Funduszu z tytułu poręczenia wygasa w przypadku:
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1. Dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej lub w przypadku unieważnienia
postępowania chyba że oferta Przedsiębiorcy została wybrana jako najkorzystniejsza i nie
zaszły przesłanki żądania zapłaty wadium,
2. upływu terminu wskazanego w Oświadczeniu o udzieleniu poręczenia wadialnego ,
3. jeśli wezwanie do wypłaty wadium nie wpłynie do Funduszu przed terminem
wygaśnięcia poręczenia,
4. Zamawiający zwolni Przedsiębiorcę ze wszystkich zobowiązań zabezpieczonych
poręczeniem wadialnym,
5. Przedsiębiorca dostarczy wymaganą przez Zamawiającego gwarancję należytego
wykonania umowy albo jeśli taka gwarancja nie jest wymagana, z chwilą zawarcia
umowy z Zamawiającym,
6. postępowanie prowadzone w trybie ustawy prawo zamówień publicznych zostanie przez
zamawiającego unieważnione a odwołania zostaną ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynie
termin do ich składania lub w przypadku postępowań prowadzonych bez stosowania
ustawy pzp, w sytuacji jego unieważnienia/zakończenia przez Zamawiającego,
7. wycofania oferty z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przed
ostatecznym terminem składania ofert,
8. oryginał dokumentu Oświadczenia zostanie zwrócony Funduszowi.
§7
1. Wezwanie o zapłatę wadium wywrze skutek wobec Funduszu jeśli zwierać będzie
pisemne oświadczenie Zamawiającego stwierdzające, że żądanie zapłaty kwoty wadium
jest należne w związku z wystąpieniem jednej z okoliczności określonej w § 3wraz z
zakreśleniem konkretnej okoliczności.
2. Wezwanie do zapłaty wadium musi być podpisane przez reprezentanta Zamawiającego
lub osobę legitymującą się pełnomocnictwem Zamawiającego. Pełnomocnictwo
powinno, pod rygorem bezskuteczności wezwania, stanowić załącznik do wezwania.
3. Wyplata wadium nastąpi w terminie do 14 dni od dnia wpłynięcia kompletnego
wezwania do zapłaty wadium na adres korespondencyjny Funduszu.
§8
1. W przypadku realizacji przez Fundusz Umowy o udzielenie poręczenia wadialnego,
Przedsiębiorca stanie się z tego tytułu dłużnikiem Funduszu i będzie zobowiązany do
zwrotu zapłaconej przez Fundusz kwoty wraz z należnymi odsetkami ustawowymi od dnia
wykonania przez Fundusz zobowiązania i wszelkimi kosztami związanych z
dochodzeniem tego roszczenia, w tym między innymi kosztami sądowymi i
egzekucyjnymi.
2. Fundusz będzie dochodził od Przedsiębiorcy wierzytelności, o której mowa w ust.1, wraz
z odsetkami za opóźnienie, w trybie postępowania windykacyjnego prowadzonego
bezpośrednio przez Fundusz. Fundusz ma prawo zlecić dochodzenie roszczenia osobie
trzeciej i obciążyć Przedsiębiorcę poniesionymi w tym celu kosztami.
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3. Fundusz będzie upoważniony do wpisania na wekslu sumy wekslowej obejmującej
wartość niespłaconego długu wraz ze wszystkimi kosztami, jakie Fundusz musi ponieść
w celu pełnego wyegzekwowania praw wynikających z umowy, w szczególności
należnymi odsetkami, kosztami postępowania sądowego i kosztami postępowania
egzekucyjnego oraz kosztami usług świadczonych przez osoby trzecie w celu dochodzenia
roszczeń od Przedsiębiorcy.
4. Przedsiębiorca nie ma prawa do scedowania, ani przeniesienia swoich praw czy
obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
§9
1. Przedsiębiorca zobowiązuje się do informowania Funduszu o wszelkich faktach
i okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie Umowy o
udzielenie poręczenia oraz Oświadczenia o udzieleniu poręczenia wadium.
2. Przedsiębiorca zobowiązany jest do wykonania obowiązków wynikających z Umowy o
udzielenie poręczenia zgodnie z ich treścią, terminowo z najwyższą starannością,
uwzględniając profesjonalny charakter swojej działalności.
§ 10
4. Przedsiębiorca zobowiązuje się do udostępnienia Funduszowi na każde żądanie
dokumentacji związanej z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.
5. Przedsiębiorca wyraża zgodę na dokonanie przez Fundusz przelewu wierzytelności
przysługujących mu w stosunku do Przedsiębiorcy na osoby trzecie.
6. Przedsiębiorca wyraża zgodę na ujawnienie jego danych osobowych i innych informacji
związanych z wykonaniem umowy przez Fundusz i inne uprawnione podmioty osobom
trzecim w celu realizacji postanowień umowy, w tym dochodzenia przysługujących
Funduszowi roszczeń w stosunku do Przedsiębiorcy.
§ 11
1. Fundusz zastrzega sobie prawo do:
a) pełnego wglądu we wszystkie dokumenty finansowe przedsiębiorcy, w tym
dokumenty elektroniczne potwierdzające prawidłową realizację niniejszej umowy oraz
tworzenia ich uwierzytelnionych kopii i odpisów;
b) dostępu w szczególności do urządzeń, obiektów, terenów i pomieszczeń
Przedsiębiorcy, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
c) udostępnienia informacji o Przedsiębiorcy niezbędnych do prawidłowego przejęcia
i obsługi wierzytelności przez podmioty krajowe i zagraniczne w związku ze
sprzedażą lub cesją całości lub części wierzytelności albo przekazaniem
wierzytelności w celu podjęcia działań windykacyjnych;
d) ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń w trakcie trwania poręczenia w terminie
i formach wskazanych przez Fundusz, jeżeli sytuacja majątkowa lub finansowa
Przedsiębiorcy w ocenie Funduszu ulegnie pogorszeniu.
e) wypowiedzenia umowy i odmowy udzielania dalszych poręczeń w przypadku:
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- pogorszenia się zabezpieczeń,
- odmowy udzielenia informacji dotyczącej prowadzonej przez Przedsiębiorcę
działalności,
- wszczęcia postępowania egzekucyjnego, wniosku o ogłoszenie upadłości,
- w razie powzięcia informacji o okolicznościach lub faktach mających istotny wpływ
na ryzyko związane z udzielaniem poręczeń.
Okres wypowiedzenia wynosi 7 dni od daty doręczenia pisma zawierającego
wypowiedzenie. Pismo to doręcza się na adres Przedsiębiorcy wskazany w niniejszej
umowie.
2. W czasie kontroli Przedsiębiorca jest zobowiązany do zapewnienia obecności osób, które
udzielą wyjaśnień na temat realizacji niniejszej umowy. W przypadku braku takich osób
kontrola odbędzie się bez udziału Przedsiębiorcy.
§ 12
Zobowiązuje się Przedsiębiorcę, dla celów monitorowania i oceny realizowanych działań
w ramach niniejszej umowy, do:
c) niezwłocznego informowania Funduszu o wszelkich zmianach w sytuacji
ekonomiczno-finansowej lub zmianach formalno-prawnych prowadzonej działalności
gospodarczej;
d) składania na żądanie Funduszu pełnej informacji o sytuacji prawnej i ekonomiczno–
finansowej w tym w szczególności: oświadczeń majątkowych, informacji
o przychodach, kosztach i dochodach, zobowiązaniach krótko i długoterminowych,
stanie zatrudnienia, w formie określonej przez Fundusz.
§ 13
1. Przedsiębiorca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Fundusz,
w celach:
d)związanych z przedmiotem niniejszej umowy,
e) promocyjnych i marketingowych,
f) windykacyjnych, związanych z dochodzeniem roszczeń,
2. Fundusz zapewnia Przedsiębiorcy prawo do wglądu i zmiany swoich danych osobowych,
na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami ze zm.).
§ 14
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy a także inne
powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a ponadto przepisy Regulaminu udzielania
poręczeń wadialnych.
2. Każda zmiana niniejszej umowy wymaga sporządzenia pisemnego aneksu pod rygorem
nieważności.
3. Zmiany przepisów prawa, mające zastosowanie do niniejszej Umowy, z mocy prawa
zastępują jej postanowienia bez konieczności sporządzania aneksu.
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4. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją Umowy wyjaśniane będą przez strony umowy
w formie pisemnej.
5. Umowa podlega wyłącznie prawu obowiązującemu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
6. Wszelkie koszty zawarcia niniejszej umowy oraz ustanowienia, utrzymania i zwolnienia
zabezpieczeń, ponosi Przedsiębiorca.
§ 15
1. Wszelkie powiadomienia oraz inne formy komunikacji związane z Umową o udzielenie
poręczenia wymagają formy pisemnej oraz muszą być podpisane przez lub w imieniu stron
dokonującej powiadomienia oraz muszą być dostarczone osobiście, kurierem, opłaconą
z góry przesyłką poleconą lub listem poleconym wysłanym za pośrednictwem operatora
publicznego na adres podany w ust. 3.
2. Wszelkie powiadomienia uznaje się za dostarczone z chwilą:
- doręczenia do adresata – w przypadku doręczenia osobistego,
-nadania pisma – w przypadku zaniechania przez Stronę zawiadomienia drugiej Strony o
zmianie adresu do korespondencji, wskazanego w ust. 3.
3. Adresy dla celów powiadomień:
a) Dla Funduszu:
b) Dla Przedsiębiorcy:
4. Dla uniknięcia wątpliwości powiadomienia dokonywane za pomocą poczty elektronicznej
nie są uznawane za prawidłowo dostarczone.
§ 16
Sądem właściwym rzeczowo i miejscowo dla rozstrzygania sporów powstałych na tle
niniejszej umowy jest sąd właściwy dla miejsca siedziby Funduszu.
§ 17
1. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron.
§ 18
Przedsiębiorca mając świadomość odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 270 § 1 oraz
art. 297 Kodeksu karnego (kto, w celu uzyskania dla siebie (…) kredytu, pożyczki pieniężnej,
poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, (…) przedkłada podrobiony, przerobiony,
poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie
dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia
finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności
od 3 miesięcy do lat 5) oświadcza, że:
a) wszelkie oświadczenia i dokumenty składane przez niego w toku weryfikacji wniosku
o zawarcie Umowy o udzielenie poręczenia wadium odzwierciedlają rzeczywiste dane
oraz są prawdziwe, nie zostały przerobione lub podrobione,
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b) zapoznał się i akceptuje treść Regulaminu udzielania poręczeń wadialnych oraz
Tabelę opłat i prowizji ,
c) nie jest przedsiębiorcą będącym w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu
wytycznych wspólnotowych Komisji Europejskiej dotyczących pomocy państwa
w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw z dnia 1
października 2004 r. (Dz. Urz. UE C Nr 244, s. 2 z 01.10.2004 r.),
d) jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów załącznika I
do Rozporządzenia Komisji (WE) 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r., rozporządzenia
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst mający
znaczenie dla EOG) (Dz.Urz.UE.L Nr 187, str. 1),

e) jest osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą
prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną zarejestrowaną, posiadającą
siedzibę lub prowadzącą działalność gospodarczą na terenie województwa
zachodniopomorskiego
f) przeciwko niemu nie zostało wszczęte ani też nie grozi wszczęcie żadnego
postępowania karnego, sądowego, arbitrażowego ani administracyjnego przed
sądem, trybunałem arbitrażowym, ani organem administracji państwowej, które to
postępowanie, w przypadku niekorzystnego dla Przedsiębiorcy orzeczenia, mogłoby
mieć istotny negatywny wpływ tj. istotną negatywną zmianę w sytuacji finansowej
Przedsiębiorcy lub zdolności Przedsiębiorcy do wykonania zobowiązań płatniczych
oraz pozostałych istotnych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
g) Przedsiębiorca oświadcza, że wszelkie przedstawione dane w związku z niniejszą
Umową, są we wszystkich istotnych aspektach zgodne z prawdą i dokładne na dzień
ich przekazania lub (ewentualnie) na dzień, na który zostały podane. W informacjach
faktycznych, opisanych w niniejszym punkcie, nie podano, nie pominięto ani nie
zatajono żadnych szczegółów, których podanie, ominięcie bądź zatajenie
nadawałoby tym informacjom charakter fałszywy bądź nieprawdziwy pod
jakimkolwiek istotnym względem,
...........................................................
pieczęć i podpis Przedsiębiorcy

............................................................
pieczęć i podpisy osób działających w
imieniu Funduszu

Niniejszym oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości treść Umowy o udzielenie odnawialnej linii poręczeń
wadialnych nr ……. z dnia …….. i zrozumiałem/łam jej treść oraz nie wnoszę zastrzeżeń, co do zabezpieczenia
poręczenia.

........................................................................................................................
Podpis poręczyciela
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Załącznik nr 4 do Regulaminu

Oświadczenie o udzielenie poręczenia wadium nr ……………………………
……………………………….…………………………………………………………………,
(nazwa i adres Funduszu )

wpisanym do ………………………………………………………………………………......,
(oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja Funduszu)

pod numerem KRS ………………………, o numerze identyfikacji podatkowej NIP
…………….……….. i kapitale zakładowym w kwocie………………..……….., opłaconym
do kwoty ……………….…, REGON ……………………, reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej "Funduszem"
oświadcza,
że
udziela
poręczenia
zapłaty
wadium
……………………………………………… ………………………………………………..
zwanemu dalej Zamawiającym,
za
…………………………………………………………………………………………………..
zwaną/ego dalej Wykonawcą
na następujących zasadach:
§1
Wykonawca ubiega się o pozyskanie zamówienia od ……………………………………
/Nazwa zamawiającego/

zgodnie
z
zapytaniem
ofertowym/Specyfikacją
Istotnych
Warunków
Zamówienia/ogłoszeniem nr………………………….., pod nazwą ………………………
……………………………………………………………………………………………......
§2
1. Mając na względzie postanowienia § 1, po rozpatrzeniu Wniosku Przedsiębiorcy, Fundusz
udziela na rzecz Zamawiającego poręczenia zapłaty wadium w wysokości
……………… (słownie……………………………złotych) zgodnie z Umową o
udzielenie poręczenia/Umowa o udzielenie odnawialnej linii poręczeń wadialnych nr ……
z dnia………………………..
2. Fundusz udzielając poręczenia przyjmie na siebie obowiązek bezwarunkowej,
nieodwołalnej i na pierwsze żądanie wypłaty środków pieniężnych równowartości
wadium zgodnie z przepisem art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej
także p.z.p.), w przypadkach gdy w postępowaniu o którym mowa w §1 Wykonawca:
a) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a pzp, z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, nie złożył oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp, oświadczenia, o
którym mowa w art. 25a ust. 1 pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp, co spowodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
b) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie, jeżeli oferta Wykonawcy została wybrana.
c) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
d) Podpisanie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie Przedsiębiorcy.
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4.

5.

6.

7.

3. Niniejsze poręczenie wadialne obowiązuje od dnia ………… do dnia ………………
4. Zobowiązanie Funduszu z tytułu poręczenia wygasa w przypadku:
a) dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej lub w przypadku unieważnienia
postępowania chyba, że oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza i
nie zaszły przesłanki żądania zapłaty wadium,
b) upływu terminu wskazanego w niniejszym Oświadczeniu,
c) jeśli wezwanie do wypłaty wadium nie zostanie przekazane do Funduszu w terminie
ważności poręczenia,
d) Zamawiający zwolni Wykonawcę ze zobowiązań zabezpieczonych poręczeniem
wadialnym,
e) Wykonawca dostarczy wymagane przez Zamawiającego zabezpieczenie należytego
wykonania umowy lub jeśli nie jest wymagane, z chwilą zawarcia umowy z
Zamawiającym,
f) postępowanie prowadzone w trybie ustawy prawo zamówień publicznych zostanie
przez Zamawiającego unieważnione, a odwołania zostaną ostatecznie rozstrzygnięte
lub upłynie termin do ich składania lub w przypadku postępowań prowadzonych bez
stosowania ustawy pzp, w sytuacji jego unieważnienia/zakończenia przez
Zamawiającego,
g) wycofania oferty z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przed
ostatecznym terminem składania ofert,
h) oryginał dokumentu Oświadczenia zostanie zwrócony Funduszowi.
5. Fundusz spełnia warunki o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt. 5 pzp, tzn. jest
podmiotem o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i
2260 oraz 2017r. poz. 1089 z późn. zm.).
§3
Wezwanie o zapłatę sumy wadium wywrze skutek wobec Funduszu jeśli zawierać będzie
pisemne oświadczenie Zamawiającego stwierdzające, że żądanie zapłaty kwoty wadium
jest należne w związku z wystąpieniem jednej z okoliczności określonej w § 2 ust. 2 wraz
z zakreśleniem konkretnej okoliczności.
Wezwanie do zapłaty sumy wadium musi być podpisane przez reprezentanta
Zamawiającego lub osobę legitymującą się pełnomocnictwem Zamawiającego.
Pełnomocnictwo powinno, pod rygorem bezskuteczności wezwania, stanowić załącznik do
wezwania.
Wypłata wadium nastąpi w terminie do 14 dni od dnia doręczenia kompletnego wezwania
do zapłaty wadium na adres dla celów powiadomień Funduszu, wskazany na wstępie
niniejszego Oświadczenia
Poręczenie wadialne jest ważne w stosunku do pierwszej oferty złożonej przez
Przedsiębiorcę.
……............................................................
data, pieczęć i podpisy osób działających w imieniu Funduszu
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Załącznik nr 5 do Regulaminu poręczeń wadiów

WEKSEL

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

Na ..............................................

miejsce i data wystawienia (miesiąc słownie)

suma wekslowa (cyframi z symbolem waluty)

Dnia ................................................................ zapłacę (imy) za ten weksel własny na zlecenie
........................................………. w ............. sumę ................................................................................
nazwa Funduszu

suma wekslowa (słownie z nazwą waluty)

…………………………………………………… bez protestu.

Płatny w …………………………………
…………………………………………..
...........................................................
podpis (y) Wystawcy oraz pieczęć firmy

PORĘCZENIE
…………………………………………………*/

………………………………………
podpis(y) Poręczyciela weksla, pieczęć firmy

*/ każdy z poręczycieli odręcznie wpisuje słowo ”poręczam” lub inne równoznaczne np. „ręczę” oraz składa
podpis
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Załącznik nr 6 do Regulaminu poręczeń wadiów
.................................... , dnia...............................
(miejscowość)

………………………………...………….
nazwa i adres Funduszu

DEKLARACJA WEKSLOWA
do weksla własnego in blanco wystawionego przez ....................................................................
nazwa Wystawcy

z siedzibą/miejscem zamieszkania w ..........................................................................................,
adres Wystawcy

na
zabezpieczenie
prawne
poręczenia
w
wysokości
.....................
zł
(słownie:............................................ złotych) udzielonego przez…………………..…………….……,
zwany dalej „Funduszem”, w zw. z Umową o udzielenie poręczenia wadialnego/Umowa o udzielenie
odnawialnej linii poręczeń wadialnych nr …………………………………..
Ja/My niżej podpisany/ni w załączeniu składam/my do dyspozycji Funduszu weksel własny in blanco
z klauzulą „bez protestu” z mojego/naszego wystawienia, który Fundusz ma prawo wypełnić
w każdym czasie na sumę odpowiadającą mojemu/naszemu zobowiązaniu wobec Funduszu z tytułu
poręczenia wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz weksel ten opatrzyć
datą płatności według własnego uznania, przy jednoczesnym zawiadomieniu mnie/nas listem
poleconym, który powinien być wysłany przynajmniej na 7 dni przed terminem płatności weksla na
adres:
………………………………………………………………………………………………….……...
Jako miejsce płatności weksla wskazuję/jemy …. ……..……….. w ….........................................
Weksel zostanie zwrócony po spłacie należności ………………………………….………………
(sposób zwrotu weksla)

…..........................................................................
(czytelny podpis/y Wystawcy oraz pieczęć firmy)
I.* Oświadczam, że wyrażam zgodę na zaciągnięcie powyższego zobowiązania oraz wystawienie
powyższego weksla przez mojego małżonka …………..…………………...……...…….. jako prawne
zabezpieczenie poręczenia udzielonego przez Fundusz.
….......................................................................................
(imię i nazwisko, nazwa, numer PESEL)

……..……….……………..

(podpis małżonka Wystawcy)

Potwierdzam własnoręczność złożonego/ych w mojej
na deklaracji i wekslu: oraz podpisu/ów współmałżonka/ów

obecności

podpisu/ów

Wystawcy

….................................................................................................................
(data, czytelnie imię i nazwisko oraz podpis pracownika Funduszu)

OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA WEKSLOWEGO

II.* Niniejszym poręczam/y solidarnie za wszystkie zobowiązania ...........................................
.......................................................................................................................................................
(imię, nazwisko/nazwa, adres Wystawcy)

posiadającego numer PESEL …………………………………
zarejestrowanego w ................................................... pod numerem ........................................*,
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wynikające z tytułu poręczenia udzielonego przez Fundusz
tytułem zabezpieczenia spłaty zobowiązań wynikających z Umowy o udzielenie poręczenia
wadium/Umowy o udzielenie odnawialnej linii poręczeń wadialnych nr ………………..w
postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego .............................................. w kwocie

................... (słownie ………………………………..), na dowód czego złożyłem/liśmy na wekslu
mój/nasz podpis jako poręczyciel za Wystawcę. Jednocześnie wyrażam/y zgodę na treść powyższej
deklaracji. W razie wypełnienia weksla przez Fundusz powinienem/niśmy być na równi z Wystawcą
zawiadomiony/mieni o tym listem poleconym, który powinien być wysłany przynajmniej na 7 dni
przed

terminem

płatności

na

adres:.......................................................................................................................................................
adres korespondencyjny poręczyciela

........................................................................
(imię i nazwisko/nazwa, Poręczyciela weksla)

…………………………………………
(podpis/y Poręczyciela weksla, pieczęć firmy)

III.
1.* Oświadczam, że wyrażam zgodę na poręczenie powyższego weksla przez mojego małżonka
……………...……………….... jako prawne zabezpieczenie poręczenia udzielonego przez
Fundusz.
….......................................................................................
……..…..…….……………..
(imię i nazwisko, nazwa, nr PESEL)

(podpis małżonka Poręczyciela weksla)

2.* Oświadczam, że wyrażam zgodę na poręczenie powyższego weksla przez mojego małżonka
……………...……………….... jako prawne zabezpieczenie poręczenia udzielonego przez
Fundusz.
……..…………..…..…….……………..

(imię i nazwisko, nazwa, nr PESEL)

.……………………………

(podpis małżonka Poręczyciela weksla)

Potwierdzam własnoręczność podpisu/ów małżonka Wystawcy/Poręczyciela weksla/małżonka
Poręczyciela weksla* złożonego/ych w mojej obecności.
Tożsamość osób poręczających weksel została ustalona na podstawie:
...…...............................................................................................................................................
(data, czytelnie imię i nazwisko oraz podpis pracownika Funduszu)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik – Instrukcja wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej

Załącznik do Załącznika Nr 6
Instrukcja wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej
I. Uwagi ogólne.
Ze względu na formę prawną poręczeniobiorców wyróżnić należy trzy przypadki: spółki wpisane do KRS, osoby
fizyczne i spółki cywilne. Spółkami wpisanymi do KRS są: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki
akcyjne, spółki jawne, spółki komandytowe, spółki partnerskie, spółki komandytowo-akcyjne. Niekiedy weksel
mogą wystawiać spółki wpisane nadal do rejestru handlowego. Wówczas stosuje się odpowiednio reguły
dotyczące spółek wpisanych do KRS. Przedstawione reguły dotyczące spółek cywilnych zakładają, że ich
wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne.
Zasady podpisywania - polegają na tym, że albo podpis pełnym imieniem i nazwiskiem będzie jednoznacznie
czytelny, albo nieczytelny podpis należy poniżej w nawiasie opisać czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem,
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najlepiej drukowanymi literami. Wszystkie podpisy na wekslu, Deklaracji powinny być notarialnie
poświadczone lub złożone w obecności pracownika. Dane każdej osoby, które są umieszczane na wekslu,
Deklaracji winny być potwierdzone przez pracownika Finansującego.
II. Informacja nt. wypełniania weksla i deklaracji wekslowej.
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Finansujący po otrzymaniu z Funduszu informacji o podjętej decyzji o udzieleniu poręczenia,
zobowiązany jest przyjąć od Przedsiębiorcy zabezpieczenie na rzecz Funduszu w formie weksla własnego
in blanco wraz z deklaracją wekslową.
Na wekslu wystawionym przez osobę fizyczną będącą w związku małżeńskim, w którym obowiązuje
ustawowa
wspólność
majątkowa,
wymagane
jest
poręczenie
współmałżonka
i jego oświadczenie na deklaracji wekslowej (pkt. I i II), od którego Finansujący przyjmuje także
oświadczenie o ochronie danych osobowych.
W przypadku poręczenia na wekslu przez innego poręczyciela niż wymieniony w pkt. 2, wymagane jest
jego oświadczenie na deklaracji wekslowej (pkt. II), od którego Finansujący przyjmuje także
oświadczenie o ochronie danych osobowych, a jeśli jest w związku małżeńskim, w którym obowiązuje
ustawowa wspólność majątkowa, to od jego małżonka należy przyjąć:
a) oświadczenie na deklaracji wekslowej (pkt. III),
b) oświadczenie o ochronie danych osobowych.
Podpisy na wekslu oraz na deklaracji wekslowej, składane są w obecności pracownika Finansującego,
który potwierdza na deklaracji wekslowej własnoręczność tych podpisów oraz wydaje kopie deklaracji
wekslowej osobom podpisującym tę deklarację.
Dokumenty, o których mowa w powyżej przechowywane są przez Finansującego, który przekazuje je do
Funduszu wraz z wezwaniem do zapłaty z tytułu poręczenia.
W przypadku nie wystąpienia Finansującego do Funduszu z wezwaniem do zapłaty, po upływie ważności
poręczenia Finansującego zwraca Przedsiębiorcy weksel, w sposób stosowany u Finansującego do zwrotu
takiego dokumentu.

III. 1. Spółki wpisane do KRS.
Podpisanie weksla
Weksel powinien zostać podpisany na przedniej stronie przez osoby reprezentujące Przedsiębiorcę, zgodnie z
dostarczonym odpisem z KRS. Przedsiębiorca powinien przystawić pieczątkę firmową. Poniżej pieczątki osoby
reprezentujące Przedsiębiorcę podpisują się własnoręcznie zgodnie z przedstawionymi w uwagach ogólnych
zasadami podpisywania. Poniżej podpisu danej osoby należy podać jej numer PESEL, poprzedzając go
wyrazem „PESEL”.
Wypełnianie Deklaracji wekslowej
Dane Przedsiębiorcy zawierają: nazwę, adres siedziby i numer KRS Przedsiębiorcy. Nr KRS powinien być
zgodny z przedstawionym wraz z wnioskiem odpisem z KRS, nie starszym niż 3 miesiące. W części
„tożsamość osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań…” podaje się dane osób reprezentujących
przedsiębiorcę, które podpisały weksel i które są do tego upoważnione zgodnie z przedstawionym wypisem z
KRS. Dane te zawierają: imiona i nazwiska, nr dowodu osobistego i numery PESEL tych osób. Deklaracja
powinna zostać podpisana przez te same osoby, które podpisały weksel, zgodnie z przedstawionymi w uwagach
ogólnych zasadami podpisywania. W przypadku, gdy osoby wystawiające weksel znajdują się w związku
małżeńskim postępujemy zgodnie z zapisami pkt. II.
Udzielanie poręczeń wekslowych
Od małżonków osób, które podpisały weksel Fundusz wymaga udzielenia poręczenia wekslowego.
W odosobnionych przypadkach Fundusz może żądać poręczenia wekslowego od osób trzecich. Każda osoba
udzielająca poręczenia wekslowego w dolnej części weksla własnoręcznie wpisuje wyraz „Poręczam” i składa
pod nim swój podpis zgodnie z przedstawionymi w uwagach ogólnych zasadami podpisywania. Poniżej
podpisu danej osoby należy podać jej numer PESEL, poprzedzając go wyrazem „PESEL”.
III. 2. Osoby fizyczne.
Podpisanie weksla
Weksel powinien zostać podpisany na przedniej stronie przez osobę fizyczną prowadzącą działalność
gospodarczą zgodnie z przedstawionymi w uwagach ogólnych zasadami podpisywania. Poniżej podpisu należy
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podać numer PESEL osoby fizycznej, poprzedzając go wyrazem „PESEL”, natomiast nie podaje się żadnych
nazw, pod którymi osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą.
Wypełnianie Deklaracji wekslowej
Dane zawierają: imię i nazwisko, adres zamieszkania Przedsiębiorcy. W przypadku, gdy osoby wystawiające
weksel znajdują się w związku małżeńskim postępujemy zgodnie z zapisami pkt. II. Deklaracja powinna zostać
podpisana przez przedsiębiorcę zgodnie z przedstawionymi w uwagach ogólnych zasadami podpisywania.
Udzielanie poręczeń wekslowych
Od małżonków osób, które podpisały weksel Fundusz wymaga udzielenia poręczenia wekslowego.
W odosobnionych przypadkach Fundusz może żądać poręczenia wekslowego od osób trzecich. Każda osoba
udzielająca poręczenia wekslowego w dolnej części weksla własnoręcznie wpisuje wyraz „Poręczam” i składa
pod nim swój podpis zgodnie z przedstawionymi w uwagach ogólnych zasadami podpisywania. Poniżej
podpisu danej osoby należy podać jej numer PESEL, poprzedzając go wyrazem „PESEL”.
III. 3. Spółki cywilne.
Podpisanie weksla
W przypadku Przedsiębiorcy będącego spółką cywilną, czyli podmiotem, który nie ma zdolności wekslowej,
weksel powinien zostać podpisany na przedniej strony przez wszystkich wspólników tej spółki zgodnie z
przedstawionymi w uwagach ogólnych zasadami podpisywania. Podpisanie przez wszystkich wspólników jest
konieczne, a skład osobowy spółki należy ustalić na podstawie dostarczonej umowy spółki cywilnej, ewentualnie
z aneksami zmieniającymi jej skład osobowy. Poniżej podpisu danego wspólnika należy podać jego numer
PESEL, poprzedzając go wyrazem „PESEL”, natomiast nie podaje się nazwy spółki cywilnej ani żadnego innego
odwołania do łączącego osoby podpisujące weksel stosunku spółki.
Wypełnianie Deklaracji wekslowej
Dane wszystkich wspólników wpisywane są w części przeznaczonej na dane wystawcy. Dane każdego
wspólnika trzeba poprzedzić liczbą porządkową. W części przeznaczonej na dane Przedsiębiorcy umieszcza się
dane spółki cywilnej, czyli jej nazwę, imiona i nazwiska wspólników oraz adres siedziby spółki. Deklaracja
powinna zostać podpisana przez wszystkich wspólników zgodnie z przedstawionymi w uwagach ogólnych
zasadami podpisywania. W przypadku, gdy osoby wystawiające weksel znajdują się w związku małżeńskim
postępujemy zgodnie z zapisami pkt. II.
Udzielanie poręczeń wekslowych
Od małżonków osób, które podpisały weksel Fundusz wymaga udzielenia poręczenia wekslowego.
W odosobnionych przypadkach Fundusz może żądać poręczenia wekslowego od osób trzecich. Każda osoba
udzielająca poręczenia wekslowego w dolnej części weksla własnoręcznie wpisuje wyraz „Poręczam” i składa
pod nim swój podpis zgodnie z przedstawionymi w uwagach ogólnych zasadami podpisywania. Poniżej
podpisu danej osoby należy podać jej numer PESEL, poprzedzając go wyrazem „PESEL”.
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Załącznik nr 7 do Regulaminu poręczeń wadiów
OŚWIADCZENIE O UDOSTĘPNIENIU DANYCH OSOBOWYCH

1.
2.

3.

4.

Na podstawie art. 24 Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych z 09 kwietnia 2010 (tekst jednolity Dz. U.
z 2010 r. nr 81 poz. 530 z późń. zmianami), upoważniam Fundusz do wystąpienia za pośrednictwem BIG do biur
informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.
Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie przez BIG przekazanych przez Fundusz, a dotyczących
mnie informacji w zakresie przewidzianym przepisami Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych oraz innych
ustaw - powstałych w związku z poręczeniem, którego oświadczenie dotyczy, skutkującym podjęciem przez Fundusz
odpowiednich czynności - przez okres nie dłuższy niż 2 lata od dnia otrzymania przez BIG takiej informacji lub
zapytania.
Oświadczam, że powyższe zgody i upoważnienia zostały udzielone dobrowolnie. Zostałem poinformowany
o przysługującym mi, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r.
o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, prawie do prawie do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych,
a także o celu ich zbierania oraz o miejscu ich przechowywania, tj. siedzibie Funduszu Pl. Hołdu Pruskiego
9 w Szczecinie oraz w siedzibie Biura Informacji Gospodarczej S.A.
Oświadczam, że zostałem poinformowany, że zgoda wyrażona w pkt. 3 może zostać przeze mnie odwołana w każdym
czasie w formie pisemnego oświadczenia złożonego w Funduszu.

Informacje dla Oświadczającego
„Fundusz Pomerania” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie Pl. Hołdu Pruskiego 9 (dalej: Fundusz) informuje, że w celu
podjęcia niezbędnych działań związanych z udzieleniem lub wykonaniem poręczenia oraz w celu wypełnienia
usprawiedliwionych potrzeb Funduszu związanych z wykonywaniem odpowiednich czynności, dane osobowe
Oświadczającego mogą być przekazywane do Biura Informacji Gospodarczej (dalej: BIG) na podstawie Ustawy z dnia 09
kwietnia 2010 r. – Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych (tekst jednolity Dz.U. 2010 nr 81, poz. 530, z późń.
zm.) oraz mogą być przechowywane przez BIG przez okres nie dłuższy niż 2 lata od dnia otrzymania przez BIG zapytania z
Funduszu w związku z wnioskiem, którego oświadczenie dotyczy, skutkującym podjęciem przez Fundusz odpowiednich
czynności. Dane te mogą być udostępniane przez BIG bankom oraz innym Instytucjom wymienionym w Ustawie
o udostępnianiu informacji gospodarczych w zakresie tam określonym. Oświadczającemu przysługuje prawo wglądu do
swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu w
przypadkach określonych w Ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych.

.......................................................
Imię i nazwisko Oświadczającego
.....................................
Adres zamieszkania
………………………………………………………..
Numer PESEL

…………….…………………...
podpis oświadczającego
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