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ZAŁĄCZNIK NR 12 DO SIWZ 

 
 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 
1. Przedmiotem Zamówienia jest usługa uruchomienia i zarządzania produktami 

finansowymi: Pożyczka eksportowa oraz Pożyczka Nieruchomość dla biznesu, o łącznym 
limicie środków w wysokości 40.000.000,00 PLN, w ramach którego Zamawiający 
udostępni Wykonawcy Limit Pożyczki w celu udzielania przez Wykonawcę wsparcia  
w postaci Jednostkowych Pożyczek na rzecz Odbiorców Wsparcia, z wykorzystaniem 
Środków Wypłaconych przez Zamawiającego w ramach Limitu Pożyczki oraz 
obligatoryjnego Wkładu Wykonawcy. 

2. Zamówienie jest udzielane z podziałem na 2 części: 
2.1 część I – Pożyczka eksportowa (o limicie w wysokości 15.000.000,00 PLN), 
2.2 część II – Pożyczka Nieruchomość dla biznesu (o limicie w wysokości 25.000.000,00 

PLN). 
3. Szczegółowe parametry produktów zostały określone w załączonych metrykach 

produktów (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2). 
4. Usługa będąca przedmiotem Zamówienia musi być świadczona: 

4.1 w oparciu o regulamin działalności pożyczkowej/kredytowej obowiązujący  
u Wykonawcy; 

4.2 w oparciu o regulamin/zasady tworzenia rezerw, w tym na ryzyko ogólne  
i celowe obowiązujący/obowiązujące u Wykonawcy; 

4.3 poprzez zapewnienie MŚP dostępu do minimum jednej placówki do obsługi 
Odbiorców Wsparcia, zlokalizowanej na terenie województwa pomorskiego. 

5. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy: 
5.1 dokonywanie wyboru Odbiorców Wsparcia; 
5.2 udzielanie Odbiorcom Wsparcia Jednostkowych Pożyczek po przeprowadzeniu 

analizy ryzyka, zgodnie ze stosowaną przez Wykonawcę metodologią oceny ryzyka 
oraz po ustanowieniu adekwatnych zabezpieczeń; 

5.3 udzielanie Odbiorcom Wsparcia Jednostkowych Pożyczek na podstawie 
zawieranych Umów Pożyczki, na warunkach i o parametrach określonych  
w Metryce Produktu Finansowego; 

5.4 wypłata Jednostkowych Pożyczek Odbiorcom Wsparcia z wykorzystaniem Środków 
Wypłaconych oraz Wkładu Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umów Pożyczki; 

5.5 przechowywanie wszelkich środków związanych z realizacją Operacji 
niezaangażowanych we wsparcie Odbiorcom Wsparcia lub zwróconych bądź 
odzyskanych od Odbiorców Wsparcia na Rachunku Bankowym Wykonawcy; 

5.6 dokonywanie rozliczeń finansowych i zwrotu środków należnych Zamawiającemu  
(w tym Środków Wypłaconych) w wysokości wynikającej z rozliczenia Operacji; 
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5.7 monitorowanie i kontrolowanie przebiegu realizacji Operacji, w tym wypełnianie 
obowiązków sprawozdawczych w zakresie postępu rzeczowo-finansowego; 

5.8 prowadzenie działań kontrolnych i audytowych oraz bieżąca weryfikacja  
i monitoring wdrażania zaleceń pokontrolnych w stosunku do Odbiorców Wsparcia; 

5.9 prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych, w tym zapewnienie w trakcie 
realizacji Umowy możliwości kontaktu MŚP z Wykonawcą za pośrednictwem 
czterech kanałów komunikacji: 

a) strony internetowej Wykonawcy, zawierającej niezbędne i wyczerpujące 
informacje na temat Produktu Finansowego oraz wzory dokumentów 
aplikacyjnych pozwalające na ręczne lub komputerowe ich wypełnienie, a także 
wzory dokumentów dotyczących Umowy Pożyczki; 

b) spotkań bezpośrednich, rozumianych również jako spotkania przy użyciu 
bezpośrednich kanałów komunikacji np. mobilnych doradców; 

c) kontaktów telefonicznych; 
d) korespondencji e-mail; 

5.10 aktywne dochodzenie niezaspokojonych roszczeń Wykonawcy, Zamawiającego oraz 
Powierzającego z tytułu udzielonych przez Wykonawcę Jednostkowych Pożyczek; 

5.11 prowadzenie oddzielnej i pełnej ewidencji księgowej dla wszelkich wpływów oraz 
wydatków związanych z realizacją Operacji w sposób przejrzysty, umożliwiający 
identyfikację poszczególnych operacji księgowych; 

5.12 weryfikacja nakładania się finansowania przyznanego w ramach Operacji  
z finansowaniem z innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej (przed i po 
udzieleniu wsparcia);  

5.13 archiwizacja dokumentacji dotyczącej realizacji Zamówienia; 
5.14 udostępnianie Zamawiającemu i Powierzającemu dokumentów i danych 

dotyczących realizacji Operacji w zakresie w jakim powyższe dane, wedle 
uzasadnionej oceny Zamawiającego lub Powierzającego zostaną uznane za 
niezbędne, m.in. do budowania baz danych, przeprowadzania badań i ewaluacji, 
sprawozdawczości, wykonywania oraz zamawiania analiz, oceny skutków realizacji 
Operacji, a także oddziaływań makroekonomicznych; 

5.15 przetwarzanie i ochrona Danych Osobowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

1. Metryka produktu finansowego – Pożyczka eksportowa 

2. Metryka produktu finansowego – Pożyczka Nieruchomość dla biznesu 


