Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania poręczeń wadialnych

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
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 ………………………….
2. 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.
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3. 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.
4. Fundusz stawia do dyspozycji odnawialną linię poręczeń wadialnych o zmiennym
saldzie, co oznacza, że każde wygaśniecie poręczenia wadialnego i zwrócenie
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.
§2
1. Od przyznanego limitu Fundusz pobiera opłatę w wysokości ……………….. (słownie
…… złotych).
2. Fundusz pobiera opłaty i prowizje za czynności wykonywane w związku z zawarciem
niniejszej umowy.
3. Wysokość prowizji i opłat w okresie obowiązywania niniejszej umowy może ulec
zmianie. Zmiana wysokości należnych prowizji nie wymaga zmiany niniejszej umowy.
4. 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.
5. Zapłacone prowizje i opłaty nie podlegają zwrotowi.
6. Za datę zapłaty/wniesienia opłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku Funduszu.
7. Według zasad powyższych następuje zmiana Regulaminu udzielania poręczeń
wadialnych, którego postanowienia stosuje się do spraw nieuregulowanych w niniejszej
umowie.
8. 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.
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§3
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:
1. Przedsiębiorca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o której mowa w art. 26 ust.
3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub
pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego
stronie.
2. Odmowy podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie jeżeli oferta została wybrana.
3. Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
4. 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 wadialnych.
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:
a) Przedsiębiorca zapłaci opłaty i prowizje na zasadach określonych w Tabeli opłat
i prowizji,
b) Przedsiębiorca ustanowi prawne zabezpieczenie roszczeń Funduszu wynikających
z niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy,
c) zostaną spełnione warunki określone w decyzji o udzieleniu poręczenia,
d) zostaną złożone oświadczenia i zobowiązania zarówno przez Przedsiębiorcę jak i inne
podmioty lub osoby ustanawiające zabezpieczania na podstawie niniejszej umowy,
e) 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 małżonkę …………………………………………………………….……….
b) ……………………………………………………………..…………………………
……………………………………………………………….…………………………
…
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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:
1. dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej innej niż oferta Przedsiębiorcy lub w
przypadku unieważnienia postępowania, z zastrzeżeniem, że zobowiązanie Funduszu z
tytułu poręczenia nie wygasa w przypadku, gdy Zamawiający będzie uprawniony do
zatrzymania wadium na podstawie art. 46 ust. 4a p.z.p,
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 gwarancje należytego
wykonania umowy albo jeśli taka gwarancja nie jest wymagana, z chwilą zawarcia
umowy z Zamawiającym,
6. postępowanie w trybie ustawy prawo zamówień publicznych zostanie przez
zamawiającego unieważnione a odwołania zostaną ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynie
termin do ich składania,
7. wycofania oferty z postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych przed
ostatecznym terminem składania ofert,
8. oryginał dokumentu Oświadczenia zostanie zwrócony Funduszowi.
§7
1. Wezwanie o zapłatę 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 § 3 ust. 2 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 …………….. dni od dnia wpłynięcia
kompletnego wezwania do zapłaty wadium na adres korespondencyjny Funduszu.
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§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.
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
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.
§ 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;
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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 zmianie.
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:
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.
§ 13
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. z 2014r., poz. 1182 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
strony 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 Stroną zawiadomienia drugiej Strony
o zmianie adresu do korespondencji, wskazanego w ust. 3.
3. Adresy dla celów powiadomień:
a) Dla Funduszu: ul. Wolności 4, 13-200 Działdowo,
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
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 warmińskomazurskiego,
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
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