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Rozdzial l
Postanowienia og6lne

$1

Regulamin okreSla zasady, warunki i tryb udzielania przez Warmirisko-Mazurski Fundusz

,,Porgczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Dzialdowie porgczeh zaplaty wadium, zwanych

dalej,,porgczeniami".

U?yle w Regulaminie okreSlenia i skr6ty oznaczaj1:

1) Analiza formalno-prawna - weryfikacja dokument6w i informacji - dostarczonych

do Funduszu wraz z wnioskiem o udzielenie porgczenia - pod wzglgdem

kompletnoSci, prawidlowoSci wypelnienia oraz zgodnoSci wnioskowanych warunk6w

porgczenia z Regulaminem.

2) Analiza ryzyka - analiza, obejmuj4ca analizg ekonomiczno-finansow4 wnioskuj4cego

o udzielenie porgczenia dokonan a przez Fundusz.

3) Dzierfl roboczy - dziefi niebgd4cy - zgodnie z ustaw4 z dnia l8 stycznia 1951r. o dniach

wolnych od pracy (tj. Dz.U. 22020 r. poz.1920) - dniem wolnym od pracy, jak r6wnie2

sobot4.

Kapital porgczeniorvy - Srodki sluZ4ce zabezpieczeniu porgczen udzielanych przez

Fundusz, na kt6ry skladaj4 sig kapital wlasny Funduszu pomniejszony o wartoSi akcji

lub udzial6w pokrytych wkladem niepienigznym, powigkszony o otrzymane Srodki

wsparcia finansowego. Kapital porgczeniowy moZe by6 lokowany w obligacje Skarbu

Paristwa, papiery wartoSciowe emitowane przez NBp i depozyty bankowe, bqd2

jednostki uczestnictwa funduszy rynku pienigZnego dzia\ajqcych na podstawie ustawy

z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarzqdzartiu alternatywnymi

funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 95 ze zm.) oraz obligacje

komunalne z gwarancj4 emisji udzielonq przezbank organizujqcy emisjg.

Odnawialna linia porgczeri wadialnych - l4czna suma porgczeniowa, do kt6rej

Fundusz mo2e udzielid indywidualnych porgczeh wadialnych na podstawie umowy

o udzielenie odnawialnej linii porgczen wadialnych.

OSwiadczenie o udzieleniu porgczenia wadialnego - dokument wydany przez

Fundusz dla Zamawiaj1cego, potwierdzaj4cy ustanowienie wadium w formie

porgczenia.

Porgczenie wadialne - zobowiEzanie Funduszu do spelnienia Swiadczenia pienigZnego

na rzecz Zamawiajqcego, w przypadku gdy przedsigbiorca nie wypelni swoich

zob ow i4zan wz g I gdem Zamaw iaj 4c e go .
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8) Przedsigbiorca - mikro, maly i Sredni przedsigbiorca z siedzib4 na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej ubiegaj4cy sig o udzielenie porgczenia, spelniaj4cy warunki

okre5lone w Zalqczniku I do RozporzEdzenia Komisji (UE) Nr 65112014

z dnia 17 czerwca 2014 r. uznaj4cego niekt6re rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem

wewngtrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst maj4cy znaczenie dla

EOG) (,Dz.Urz.UE.L.20l4.l87.l z dnia26.06.2014\, w tym:

a) wsp6lnicy sp6lki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich dzialalnoSci

gospodarczej w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo

przedsigbiorc6w (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.) spelniajqcych kryteria

okreSlone w Rozporz4dzeniu Komisji (UE) nr 65112014 - ktorzy wnioskuj4 o

udzielenie porgczenia lub otrzymali porgczenie Funduszu,

b) organizacje poZy'tku publicznego, d. podmioty o kt6rych mowa w art. 3 ust. 2 i 3

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnoSci po2ytku publicznego

i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) prowadz4ce dzialalnoS6 poZytku

publicznego i spelniaj4ce warunki okreSlone w art. 20 tej ustawy, kt6rych

dzialalnoSd odplatna zostala luznana za dzialalnoS6 gospodarcz4 w rozumieniu

ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsigbiorc6w (Dz.U . z 2019 r. poz. 1292

ze zm.) w zwi4zku z art.9 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci poZltku

publicznego i wolontariacie.

9) Umowa o udzielenie odnawialnej linii porgczeri wadialnych - umowa zawierana

przez Fundusz z Przedsigbiorc4 okreSlaj4ca warunki udzielenia porgczeri wadialnych

w ramach przyznanego odnawialnego limitu porgczeri wadialnych oraz zobowiqzania

Przedsigbiorcy, po spelnieniu kt6rych Fundusz udzieli porgczenia.

l0)Umowa o udzielenie porgczenia wadialnego - umowa zawierana przez Fundusz

z Przedsigbiorc4 okreSlaj4ca warunki udzielenia porgczenia wadialnego

oraz zobowiqzania Przedsigbiorcy, po spelnieniu kt6rych Fundusz udzieli porgczenia.

l1)Wniosek - wniosek o udzielenie porgczenia wadialnego lub o przyznanie odnawialnej

linii porgczeri wadialnych lub o wydanie porgczenia wadialnego w ramach przyznanego

limitu.

l2)Zamawiaj4cy - podmiot wskazany w art. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zam6wiet'r publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) lub w art. 4 ustawy z dnia ll
wrzeSnia 2019 r. Prawo zam6wieri publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019) - zwane

dalej takze ustawami Pzp lub podmiot prowadz4cy postgpowanie o udzielenie

zartowienia z pominigciem przepis6w ustawy Prawo zam6wieri publicznych, z

zastrze2eniem postanowieri $ 2 ust. 5 lit. b.
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Rozdzial2
Zasady udzielania porgczerfi

$2
l. Z zastrzeZeniem dalszych postanowieri Regulaminu o porgczenie wadialne moZe ubiegad

sig Przedsigbiorca, kt6rego zdolnoSi do wykonywania zobowiqzahwynikaj4cych z umowy

porgczenia zostaNapozytywnie zweryfikowan a przez Fundusz.

2. Potgczenie wadialne nie mohe byd udzielone Przedsigbiorcy znajdujqcemu sig w trudnej

sytuacji w rozumieniu przepis6w Komunikatu Komisji Wytycznych dotycz4cych

pomocy paflstwa na ratowanie i restrukturyzacjg przedsigbiorstw niefinansowych

znajduj4cych sig w trudnej syruacji (Dz.u.UE c 2014.249.r z dnia3l.07 .2014r.).

3. Porgczeniem moze byd objgte zobowi1zarrie z t5rtulu wadium, o kt6rym mowa w art. 45

ust.6pktSiart.l4Sust. lpkt5ustawyPzpzdnia2gstyczria2}}4r.lubwart.gTust.T
pkt4iart.450ust. Ipkt5ustawyPzpzdniallwrzesnia2019r.wzwipzkuzart.6bust.

5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

PrzedsigbiorczoSci (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 299) oraz zobowiqzanie z tytulu wadium, o
kt64rrn mowa w dokumentacji postgpowania na warunkach okreslonych przez

ZamawiajEcych, o kt6rych mowa w ust. 5.

4. Warunkiem udzielenia porgczenia jest ustanowienie przez PrzedsigbiorcE zabezpieczeria

na tzecz Funduszu, na wypadek roszczeh wynikaj4cych z tytulu wykonania obowi4zk6w

porgczyciela.

5. O Porgczenie wadialne mole ubiega6 sig Przedsigbiorca prowadzqcy dzialalnoSi

gospodarcz4lub maj4cy siedzibg na terenie wojew6dztwa warmirisko-mazurskiego:

a) przystgpuj4cy do postgpowania prowadzonego przez Zamawiaj4cego zgodnie z
przepisami ustawy Pzp, albo

b) przystgpujqcy do postgpowania prowadzonego bezzastosowania przepis6w ustawy pzp

przez nastgpuj 4ce podmioty :

o sp6ldzielnie mieszkaniowe,

o sp6lki wodne w rozumieniu art. 441 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - prawo wodne

(tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.),

o przedsigbiorstwa energetyczne w rozumieniu art. 3 pkt. 12 ustawy z dnia l0
kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tj. Dz.tJ. z 2020 r. poz. g33 ze zm.),

' osoby prawne, kt6rych organem zaloZycielskim jest jednostka samorz4du

terytorialnego (komunalne osoby prawne),
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. paristwowe osoby prawne w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o

zasadach zarzqdzania mieniem paristwowym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.735),

o inne niz luryzej wymienione podmioty z sektora finans6w publicznych w

rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.

Dz.U. 22019 r. poz. 869 ze zm.).

6. Warunkiern udzielenia porgczenia jest wniesienie przez Przedsigbiorcg prowizji za

udzielenie porgczenia na wskazany rachunek bankowy, w terminie okreSlonym

w Umowie o udzielenie porgczenia wadialnego.

$3

Porgczenia wadialne udzielane s4 w zlotych, do kwoty z g6ry oznaczonej.

Maksymalna wartoS6 porgczenia wadialnego nie mo2e przekroczy6 r6wnowartoSci

wymaganego wadium okreSlonego w warunkach postgpowania o udzielenie zam6wienia

publicznego bez dodatkowych koszt6w i odsetek.

Maksymalna wartoSd jednostkowego porgczenia wadialnego nie mohe przek,roczyc

500.000 zl (slownie: pigiset tysigcy zlotych).

Maksymalna wartoSd przyznanego odnawialnego limitu porgczeri wadialnych w ramach

przyznanej odnawialnej linii porgczeri wadialnych nie mohe przekroczyi 1.000.000 zl.

(slownie: jeden milion zlotych).

Maksymalne zaangahowanie z t1'tulu aktywnych porgczefr wadialnych wobec jednego

Przedsigbiorcy lub jednostek powiqzanych z Przedsigbiorc4 w rozumieniu ustawy z dnia

29 v,nzeflnia 1994 r. o rachunkowoSci (Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze nn.) nie mohe

przel<roczyd 1.500.000 zl (slownie: jeden milion pig6set tysigcy zlotych).

Porgczenia wadialne udzielane s4 na podstawie:

a) Umowy o udzielenie porgczenia wadialnego,

b) Umowy odnawialnej linii porgczeri wadialnych.

Porgczenie wadialne jest udzielane na okres zwi4zania ofert4 wynikaj4cy z warunk6w

postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego,jednak nie dluZszy niz 90 dni.

Zarz4d Funduszu, na wniosek Przedsigbiorcy, moze wyrazi(, zgodE na przedluZenie

okresu porgczenia wadialnego w przypadku przedluZenia okresu zwiqzania ofert4. W

przypadku przedluaenia okresu porgczenia wadialnego po zawarciu Umowy o udzielenie

porgczenia konieczne jest sporz4dzenie pisenmego aneksu do Umowy o udzielenie

porgczenia wadialnego, a takhe wydanie nowego Oswiadczenia o udzieleniu porgczenia

wadialnego.
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2.

9. Odnawialna linia porEczefi wadialnych mo2e byt przyznana Przedsigbiorcy na okres

jednego roku, przy czym porgczenia wadialne wydawane w ramach limitu s4 wydawane

na okresy wskazane w ust. 7 i 8.

10. Ka2dorazowe wydanie porgczenia wadialnego w ramach odnawialnej linii porgczeri

wadialnych zmniejsza przyznany limit. W miejsce wygaslych porgczeri wadialnych

Fundusz moze wydai nowe porgczenia wadialne.

11. Prowizja za porQczenie wadialne musi spelnia6 warunki samofinansowania produktu

wedlug zasad okreSlonych w Obwieszczeniu Komisji w sprawie zastosowania art.87 i 88

Traktatu WE do pomocy paristwa w formie gwarancji (2008/C 155102).

1.

Rozdzial3

Procedura udzielenia porgczenia wadialnego i odnawialnej linii porgczerfl wadialnych

$4
Wniosek, o udzielenie porgczenia lub przyznania odnawialnej linii porgczeri wadialnych

Przedsigbiorca sklada w Funduszu wg wzoru okreSlonego w Zalqczniku

nr 1 do Regulaminu.

Przedsigbio rca dol4cza do wniosku:

1) nie starsze ni2 3 miesi4ce, dokumenty rejestrowe i statutowe (lub oSwiadczenie

o ich aktualnoSci), w tym dokumenty potwierdzaj qce, 2e Przedsigbiorca nie zalega z

platnoSciami wobec Skarbu Paristwa i ZUS (lub o5wiadczenie o ich aktualnoSci lub

braku zalegloSci),

2) dokumenty finansowe niezbgdne do przeprowadzeniaoceny ryzyka.

W uzasadnionych przypadkach Fundusz mo2e za;21dat, zlohenia przez Przedsigbiorcg

dodatkowych dokument6w b4dL informacj i.

Zlohone przez Przedsigbiorc9 dokumenty, o kt6rych mowa w ust. 2-3, mogq by1,

przekazane w formie elektronicznej b4d2 mie6 formg kserokopii potwierdzonych za

zgodnoS6 z ory ginalem przez Przedsigbiorca lub przez Fundusz.

$s
Fundusz przeprowadza analizg formalno-prawn4 wniosku oraz dokument6w zloaonych

przez PrzedsigbiorcA w terminie nie dluZszymni2 | dziehroboczy od daty ich otrzymania.

W przypadku stwierdzenia braku koniecznych informacji lub dokument6w, Fundusz

wzwa Przedsigbiorcg do ich uzupelnienia w formie pisemnej lub elektronicznej

w terminie I dnia roboczego od stwierdzenia brak6w.
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J. Przedsigbiorca zobowi4zany jest do uzupelnienia lub przekazania dodatkowych

dokument6w do Funduszu w terminie nie dlu2szym niz 3 dni robocze od daty otrzymania

wezwania, o kt6rym mowa w ust. 2.

Niedotrzymarieprzez Przedsigbiorcg terminu uzupelnienia lub dostarczenia dodatkowych

dokument6w moZe skutkowad zwr6ceniem wniosku bez jego rozpatrzenia.

W terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania kompletu wymaganych dokument6w,

Fundusz dokonuje analizy ryzyka oraz podejmuje decyzjg w sprawie udzielenia

porgczenia lub przyznania odnawialnej linii porgczeri wadialnych.

Warunkiem udzielenia porgczenia lub przyznania odnawialnej linii porgczeri wadialnych

przez Fundusz jest uzyskanie przez Przedsigbiorc7 pozylywnej opinii z przeprowadzonej

analizy ryzykazgodnie z metodologi4 obowipuj4cq w Funduszu.

$6

1. Przedsigbiorca ubiegajqcy sig o wydanie porgczenia w ramach odnawialnej linii porgczeri

wadialnych, sklada wniosek wedlug wzoru okreSlonego w Zalqczniku nr 1 do

Regulaminu.

Fundusz przeprowadza oceng wniosku oraz dokument6w zlo2onychprzez Przedsigbiorca

w terminie nie dlulszymni?l dzieh roboczy od daty otrzymania dokument6w.

Warunkiem wydania porgczenia przez Fundusz jest uzyskanie przez Przedsigbiorca

pozytywnej opinii z przprowadzonej analizy dokument6w postgpowania o udzielenie

zam6wienia zgodnie z metodologi4 obowi4zuj4c4 w Funduszu.

$7

1. W przypadku pozytywnej decyzji w sprawie udzielenia porgczenia lub przyznania

odnawialnej linii porgczeniowej, Fundusz zawiera z Przedsigbiorc4 Umowg o udzielenie

porgczenia wadialnego lub Umowg o udzielenie odnawialnej linii porgczer{

wadialnych.

Po spelnieniu, przez Przedsigbiorcg, wymog6w okreSlonych w Umowie o udzielenie

porgczenia wadialnego lub Umowie o udzielenie odnawialnej linii porgczef wadialnych,

Fundusz wydaje Oswiadczenie o udzieleniu porgczenia wadium, wedlug wzoru

okreSlonego w zal4czniku nr 4a lub zalqczniku nr 4b albo zal4czniku nr 4c do

Regulaminu.

$8

Fundusz ma prawo odm6wii udzielenia porgczenia wadialnego lub przyznania odnawialnej

linii porgczeri wadialnych i o decyzji tej informuje Przedsigbiorca w formie pisemnej lub

elektronicznej, w terminie 3 dni roboczych od daty podjgcia negatywnej decyzji o udzieleniu
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2.

porqczenia. Odmowa udzielenia porgczenia lub przyznania odnawialnej linii porgczeri

wadialnej nie wymaga uzasadnienia.

l.

Rozdzial4
Zabezpieczenia

$e
Prawne zabezpieczenie ewentualnych roszczen Funduszu wzglgdem Przedsigbiorcy

wynikaj4cych z tytulu wykonania obowi4zk6w porgczyciela stanowi weksel wlasny in

blanco Przedsigbiorcy wraz z deklaracj4 wekslow4. Wz6r weksla i deklaracji wekslowej

stanowiE odpowiednio zalqcznik nr 5 i zal4czniknr 6 do Regulaminu.

W ramach przyznanej odnawialnej linii porgczeri wadialnych Przedsigbiorca sklada cztery

odrgbne weksle wraz z deklaracj4 wekslow4 dla kazdorazowego uruchamianego

porgczenia wadialnego, z tym zastrzeheniem, 2e w przypadku jednoczesnego

uruchomienia w ramach odnawialnej linii porgczen wadialnych wigcej ni2 czterech

porgczeri wadialnych, Przedsigbiorca sklada dodatkowe weksle wraz z deklaracj4

wekslow4 do kaZdego uruchamianego porgczenia wadialnego.

Podpisy na wekslu oraz na deklaracji wekslowej, skladane s4 w obecnoSci pracownika

Funduszu lub innej upowaznionej przez niego osoby, kt6ry potwierdza na deklaracji

wekslowej wlasnorgcznoSi tych podpis6w oraz wydaje kopig deklaracji wekslowej

osobom podpisuj4cym.

Na wekslu wystawionymprzez osobg fizyczn4bgd4c4 w zwi1zku malzeriskim, w kt6rym

obowi4zuje ustawowa wsp6lnoS6 maj4tkowa, wymagane jest porgczenie wsp6lmalzonka

i jego oSwiadczenie na deklaracji wekslowej.

Osoba skladaj4ca wniosek obowi4zana jest zNo2yc oSwiadczenie o ochronie danych

osobowych wedlug wzoru stanowi4cego zalqcznik nr 7 do Regulaminu.

Od innych os6b niz wymienione w ust. 3 i 4 lub os6b ustanawiaj4cych inne

zabezpieczenie porgczenia wadialnego wymagane jest oSwiadczenie o ochronie danych

osobowych, jeSli wystgpuje w zwi4zkl z por7czeniem jako osoba frzyczna dokonuj4ca

czynnoSci prawnej niezwi1zanej bezpoSrednio z jej dzialalnoSci4 gospodarcz4 lub

zawodowq.

JeSli porgczyciel weksla (inny niz malzonek wystawcy) jest w zwi4zku malzeriskim,

w kt6rym obowipuje ustawowa wsp6lnoS6 maj4tkowa, to od jego wsp6lmalzonka

wymagane jest oSwiadczenie na deklaracji wekslowej oraz oSwiadczenie o ochronie

danych osobowych.
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$10

l. Fundusz mohe uzalelnic decyzjg o udzieleniu porgczenia od ustanowienia dodatkowego

zabezpieczenia, poza okreSlonym w $ 9 ust. l, je6li wywi4zanie sig Przedsigbiorcy

z warunk6w Umowy porgczenia obarczone jest, w ocenie Funduszu, zwigkszonym

ryzykiem.

2. Fundusz w uzgodnienht zPrzedsigbiorc4, dokonuje wyboru dodatkowego zabezpieczenia

spoSr6d akceptowanych przez Fundusz rodzaj6w zabezpieczen rzeczovrych i osobistych

oraz sprawdza prawidlowoSi wystawienia dokument6w potwierdzajqcych ustanowienie

tego zabezpieczenia.

3. Czynno5ci zwiqzane z ustanowieniem przez Przedsigbiorcg dodatkowego zabezpieczenia,

o kt6rym mowa w ust. 2, dokonywane s4 z udzialem pracownika Funduszu lub innej

osoby dzia\ajqcej w imieniu Funduszu - w dniu podpisania przez Fundusz Umowy o

udzielenie porgczenia wadialnego lub nie p62niej niz przed wydaniem OSwiadczenia o

udzieleniu porgczenia wadialnego.

$ 11

Koszty ustanowienia,utrzymania i zwolnieniazabezpieczeniaponosi Przedsigbiorca.

$12

Dokumenty, o kt6rych mowa w $ 9 i l0 przechowywane s1przez Fundusz.

W przypadku nie wyst4pienia przez Zamawiaj4cego do Funduszu zwezwaniem do

zap\aty z tytuNu porgczenia, Fundusz zwr6ci Przedsigbiorcy weksel po uplywie okresu

obowipywania porgczenia. Spos6b postgpowania z wekslem jest okreSlony w deklaracji

wekslowej.

Rozdzial5
Oplaty i prowizje

$13

l. Z tytu\u udzielonego porgczenia Fundusz pobiera prowizje uwzglgdniaj4ce zasady

okreSlonew$3ust.11.

2. Ztyirtuprzyznanej odnawialnej linii porgczeri Fundusz pobiera oplatg.

3. Prowizje i oplaty za udzielanie porgczeri pobierane s4 zgodnie z obowiqzujqcq

w Funduszu Tabel4 oplat i prowizji, dostgpn4 w siedzibie Funduszu.

4. W przypadku zmiany warunk6w porgczenia na skutek wydluzenia okresu porgczenia

pobierana jest od Przedsigbiorcy prowizja zgodnie z Tabel4 oplat i prowizji, o kt6rej

mowa w ust. 3.
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5.

6.

7.

Wszelkie koszty wynikaj4ce z koniecznoSci dochodzenia przez Fundusz

od Przedsigbiorcy naleZnych kwot z tytulu zawartych z Funduszem um6w ponosi

Przedsigbiorca.

W przypadku wyplaty porgczenia wadialnego Fundusz bgdzie naliczal odsetki

w wysokoSci ustawowej poczqwszy od dnia wyplaty porgczenia do dnia poprzedzaj4cego

splatg porgczenia.

Pobrane oplaty prowizyjne i odsetki nie podlegaj4 zwrotowi.

Rozdzial6
Realizacj a zob ow iqzarfi wynikaj 4cych z porgczenia

$14
W przlpadku postgpowari prowadzonych na podstawie przepis6w ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zam6wieri publicznych (Dz.U. 22019 r. poz. 1843 ze zm.) Fundusz wykona

zobowi4zanie wynikaj4ce zudzielonego porgczenia wadialnego w terminie do 14 dni od dnia

wplynigcia do Funduszu wezwarria do zaplaty, zgodnie z przepisern art. 46 ust. 4a i ust. 5

ustawy Pzp,w przypadkach, gdy:

l) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o kt6rym mowa w art. 26 ust. 3 i3a ustawy Pzp,

z przyczyn le?qcych po jego stronie, nie zlo?yl oSwiadczeri lub dokument6w

potwierdzaj4cych okolicznoSci, o kt6rych mowa w art. 25 ust. I ustawy Pzp, oSwiadczenia,

o kt6rym mowa w art.25a ust. I ustawy Pzp, pelnomocnictw lub nie vtyrazil zgody na

poprawienie omylki, o kt6rej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowalo

brak mo2liwoSci wybrania oferty zlohonej przez WykonawcE jako najkorzystniejszej;

2) Wykonawca, kt6rego oferta zostalawybrana:

a) odm6wil podpisania umowy w sprawie zam6wienia publicznego na warunkach

okreSlonych w ofercie;

b) nie wni6sl wymaganego zabezpieczenianaleZytego wykonania umowy;

c) zawarcie umowy w sprawie zam6wienia publicznego stalo sig niemoZliwe

z przy czy n le21cy ch po stronie Wykonawcy.

$ ls
W przypadku postgpowari prowadzonych na podstawie przepis6w ustawy z dnia 1l wrzeSnia

2019 r. Prawo zam6wieri publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) Fundusz wykona

zobowi1zarrie wynikaj4ce z udzielonego porgczenia wadialnego w terminie do 14 dni od dnia

wptynigcia do Funduszu wezwania do zaplaty, zgodnie zprzepisern art. 98 ust. 6 ustawy Pzp,

w przypadkach, gdy:
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1) Wykonawca w odpowiedzina wezwanie, o kt6rym mowa w art. 107 ust. 2lub art.l28 ust.

I ustawy Pzp, z przycryn lel4cych po jego stronie, nie zloLyl podmiotowych Srodk6w

dowodowych lub przedmiotolvych Srodk6w dowodowych potwier dzaj 4cy ch okoliczno Sci,

o kt6rych mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oSwiadczenia, o kt6rym mowa w

art. I25 ust. I ustawy Pzp, innych dokument6w lub oSwiadczeri lub nie vtyrazi\ zgody na

poprawienie omylki, o kt6rej mowa w art. 223 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowalo

brak mo2liwoSci wybrania oferty zlohonej przez WykonawcE jako najkorzystniejszej;

2) Wykonawca, kt6rego oferta zostalawybrana:

a) odm6wil podpisania umowy w sprawie zam6wienia publicznego na warunkach

okreSlonych w ofercie,

b) nie wni6sl wymaganego zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zam6wienia publicznego stalo sig niemoZliwe z przyczyn

leZqcych po stronie Wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana.

$16

W przypadku postgpowari prowadzonych bez zastosowania ustawy Prawo zamowieh

publicznych Fundusz wykona zobowiEzanie wynikaj4ce zudzielonego porgczenia wadialnego

w terminie do 14 dni od dnia wplynigcia do Funduszu wezwania do zaplaty, w przypadku gdy

wyst4pi4 okolicznoSci okreSlone przezZamawiaj1cego w dokumentacji postgpowania.

$17

W przypadku wyplaty porgczenia wadialnego zgulurealizacji wadium Fundusz wezwie

Przedsigbiorcg do splaty nale2noSci Funduszu wraz z odsetkami w terminie

7 dni.

W przypadku braku splaty nale2noSci w terminie okreSlonym w ust. 1 Fundusz rozpocznie

dochodzenie roszczet'r.

Dochodzenie roszczen, o kt6rym mowa w ust. 2, oznacza wszelkie czynnoSci

i dzialania podejmowane w celu przymusowego lub dobrowolnego zaspokojenia calej

nale2noSci Funduszu, obejmuj4ce w szczegolnoSci postgpowanie s4dowe, egzekucyjne,

dziaNania zmierzaj4ce do zawarcia ugody, restrukturyzacji zadluhenia lub innej

dobrowolnej splaty naleZnoSci, jak r6wnie2 dzialania podejmowane w toku postgpowania

upadloSciowego.

Fundusz moze 24da(, od Przedsigbiorcy wniesienia dodatkowego zabezpieczenia ugody.
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Rozdzial T

Postanowienia kofcowe

$18
l. Zmianazalqcznikow, nie stanowi zmiany tresci Regulaminu.

2. Zmiany, o kt6rych mowa w ust. I wchodz4 w 2ycie po uzyskaniu zgody Banku
Gospodarstwa Kraj owego.

$te
W zakresie nie uregulowanym w Regulaminie stosuje sig przepisy Kodeksu cywilnego oraz

inne przepisy prawa.
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Zalqcznik Tytul zalqcznil<a

I Wniosek o udzielenie indywidualnego porgczenia wadium, udzielenia limitu
porgczeniowego, wydania indywidualnego porgczenia wadium.

2a
Umowa o udzielenie porgczenia wadialnego - dotyczy postgpowari prowadzonych na
podstawie przepis6w ustawy z dnia29 stycznia2004 r. Prawo zam6wieri publicznych
(Dz.U.22019 r.poz.1843 ze zm.l

2b
Umowa o udzielenie porgczenia wadialnego - dotyczy postgpowari prowadzonych na
podstawie przepis6w ustawy z dnia 1l wrzeSnia 2019 r. Prawo zam6wieri publicznych
(Dz.U. 2 2019 r., poz. 201 9)

2c
Umowa o udzielenie porgczenia wadialnego - dotyczy postgpowari prowadzonych bez
zastosowania ustawy Prawo zam6wieri publicznych

3 Umowa o udzielenie odnawialnej linii porgczeri wadialnych

4a
OSwiadczenie o udzieleniu porgczeniawadium - dotyczy postgpowari prowadzonych na
podstawie przepis6w ustawy z dnia29 stycznia2004 r. Prawo zam6wieri publicznych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.')

4b
O3wiadczenie o udzieleniu porgczenia wadium - dotyczy postgpowari prowadzonych na
podstawie przepis6w ustawy z dnia 1 1 wrzesnia 2019 r. Prawo zam6wien publicznych
(Dz.U. z 2019 r., poz. 2019\

4c
OSwiadczenie o udzieleniu porgczeniawadium - dotyczy postgpowari prowadzonych
bez zastosowania ustawy Prawo zam6wieri publicznych

f, Weksel

6 Deklaracja wekslowa

7 O6wiadczenie o ochronie danych osobowych
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