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Gdańsk, dn. 11.10.2018 r. 

PFR/IIF/ZP/BS/107/18         
 
 
 
dotyczy: postępowania nr PFR/3/2018 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na usługę uruchomienia i zarządzania produktem finansowym, opublikowanego w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej dnia 12.09.2018 r. pod numerem 2018/S 175-397231 

 
 
 

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ 
 
Działając w imieniu Zamawiającego – Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o., powołując się 
na art. 38 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.), udzielam wyjaśnień na przesłane 
pytania o poniższej treści oraz dokonuję zmiany treści SIWZ. 
 
 
Pytania z dnia 02.10.2018 r. 
 

1. Zgodnie z rozdziałem IX pkt 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 
Zamawiający żąda wraz z ofertą następujących dokumentów: Jednolitego 
Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) przy czym dokument JEDZ składany jest 
w formie określonej w rozdziale X SIWZ. Prosimy o potwierdzenie, że dokument JEDZ 
składany jest wyłącznie w formie elektronicznej, na adres email wskazany w rozdziale 
X, pkt 6 i nie jest on wyszczególniany w pkt 16 Załącznika nr 1 do SIWZ – Formularz 
Ofertowy, a jedynie w pkt 14 ww. załącznika wskazywane jest hasło do pliku 
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, przesłanego drogą elektroniczną, 
poprzez email. 

2. Mając na uwadze zapisy zawarte w Załączniku nr 1 do Załącznika nr 12 do SIWZ  
- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia cz. IV pkt 1 czy Zamawiający przewiduje 
rozszerzenie przeznaczenia i wydatkowania środków jednostkowej Pożyczki 
dodatkowo wyłącznie na cele obrotowe? Pośrednik finansowy zauważa szczególną 
potrzebę wsparcia celu obrotowego przyczyniającego się do rozpoczęcia lub 
zwiększenia skali prowadzonej dotychczas działalności eksportowej. 

3. W Załączniku nr 1 do Załącznika nr 12 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia cz. IV pkt 4 ppkt c) Zamawiający wykluczył możliwość przeznaczenia 
finansowania przedsięwzięć budowlanych, nie wskazując definicji przedsięwzięć 
budowalnych. Czy wykluczenie to dotyczy przedsięwzięć budowalnych rozumianych 
m.in. jako modernizacja, przystosowanie obecnych budynków i budowli, niezbędnych  
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i bezpośrednio powiązanych z finansowaniem działań wskazanych w cz. III, pkt 3 ppkt 
a) – c) oraz h)? Realizacja celów inwestycyjnych, jak np. wdrażanie nowych rozwiązań 
technicznych lub technologicznych, a także inwestycje w maszyny i urządzenia 
niejednokrotnie wiążą się z niezbędnymi zmianami w obiektach budowalnych w celu 
wdrożenia / instalacji planowanej inwestycji np. linii produkcyjnej. 

4. Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Załącznika nr 12 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia cz. IV pkt 1 Jednostkowe Pożyczki muszą być przeznaczone i wydatkowane 
na cele przyczyniające się do rozpoczęcia lub zwiększenia skali prowadzonej dotychczas 
działalności eksportowej. Czy Zamawiający przewiduje konieczność potwierdzenia,  
a jeżeli tak, to dokonanej w jaki sposób, że wydatkowanie środków Jednostkowej 
Pożyczki, przyczyniło się do rozpoczęcia lub zwiększenia skali prowadzonej dotychczas 
działalności eksportowej przez Odbiorcę Wsparcia? 

5. Start-upy, czyli podmioty działające na rynku w chwili zawierania Umowy Pożyczki nie 
dłużej niż 24 miesiące, nie są wykluczone z możliwości ubiegania się o Jednostkową 
Pożyczkę. W związku z brakiem definicji start-up w Załączniku nr 13 do SIWZ dla części 
zamówienia na usługę uruchomienia i zarządzania produktem finansowym pożyczka 
eksportowa prosimy o potwierdzenie, czy start – up dla realizacji przedmiotu 
Zamówienia należy definiować w następujący sposób:  
Start-up – MŚP – mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo, działające na rynku  
w momencie zawarcia Umowy Pożyczki nie dłużej niż dwa lata od daty rozpoczęcia 
działalności gospodarczej ustalanej na podstawie wpisu w Centralnej Ewidencji  
i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub na 
podstawie umowy spółki, przy czym zmianę formy prawnej przedsiębiorstwa uznaje się 
za kontynuację działalności gospodarczej. Dwuletni okres, o którym mowa powyżej 
liczony jest:  

• dla osób fizycznych – od daty rozpoczęcia wykonywania działalności określonej 
w CEIDG; 

• dla spółek cywilnych – od daty zawarcia umowy spółki;  

• dla spółek kapitałowych – od daty zawarcia umowy spółki;  

• dla pozostałych spółek handlowych – od daty rejestracji w KRS;  

• dla oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych – od daty rejestracji w KRS;  

• dla przedsiębiorstw zagranicznych – od daty zawarcia umowy spółki lub daty 
rejestracji w odpowiednim rejestrze, w zależności od konstrukcji prawnej 
przedsiębiorstwa zagranicznego;  

z zastrzeżeniem, że przekształcenie lub zmiana formy prawnej powyższych podmiotów, 
traktowana jest jako kontynuacja dotychczas prowadzonej działalności, a nie 
rozpoczęcie prowadzenia nowej działalności gospodarczej oraz  
z zastrzeżeniem, że data rozpoczęcia wykonywania działalności określonej w CEIDG, 
zawarcia umowy spółki czy też rejestracji w odpowiednim rejestrze dotyczy bieżącej 
działalności gospodarczej.  

6. Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Załącznika nr 12 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia cz. V, pkt 2 udokumentowanie wydatkowanie środków Jednostkowej 
Pożyczki należy dokonać w terminie do 360 dni od daty jej uruchomienia, przy czym  
w uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Odbiorcy Wsparcia termin ten 
może ulec wydłużeniu. Prosimy o potwierdzenie, czy wydłużenie terminu 
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udokumentowania rozpatrywane jest przez Wykonawcę indywidulanie, dla danej 
Jednostkowej Pożyczki i termin ten uzależniony zostanie od charakteru prowadzonej 
inwestycji? 

7. W świetle zapisów Załącznika nr 1 do Załącznika nr 12 do SIWZ cz. VI, pkt 2 ppkt b) oraz 
Załącznika nr 2 do Załącznika nr 12 do SIWZ, cz. VI, pkt 2 ppkt 2, mając na uwadze,  
iż zgodnie załącznikiem nr 6 do Umowy Operacyjnej nr PFR/2/2018/I/[…] cz. IV pkt 1 
oraz załącznikiem nr 6 do Umowy Operacyjnej nr PFR/2/2018/II/[…] cz. IV pkt 1 „Koszty 
dochodzenia Wierzytelności oraz koszty dochodzenia Wkładu Wykonawcy  
w Jednostkowej Pożyczce ponosi Wykonawca” proszę o potwierdzenie, że Wykonawca 
z odzyskanych od Odbiorcy Wsparcia bądź innych zobowiązanych z tytułu Jednostkowej 
Pożyczki, kwot Wierzytelności oraz Wkładu Wykonawcy - przed dokonaniem podziału 
kwot, o którym mowa w cz. V pkt 1-5 wyżej wskazanych załączników, dokonuje  
w pierwszej kolejności potrącenia wydatków stanowiących koszty dochodzenia 
Wierzytelności oraz koszty dochodzenia Wkładu Wykonawcy w Jednostkowej Pożyczce. 

8. Zgodnie z Umową Operacyjną stanowiącą załącznik nr 13 do SIWZ pkt 23.1 dla części I 
oraz dla części II Zamówienia Wykonawca nie ma prawa do zmiany swojego statusu,  
w tym zgodnie z przypisem 3 - do zmiany udziałowców lub wspólników, bez uprzedniej 
pisemnej zgody Zamawiającego lub Powierzającego. Proszę o potwierdzenie, czy 
ograniczenie to będzie obowiązywać także w przypadku zmiany udziałowców lub 
wspólników w przypadku, gdy zmiana taka nie prowadzi do obniżenia zdolności 
Wykonawcy co do terminowej oraz prawidłowej realizacji Umowy Operacyjnej i nie 
powoduje zmiany w zakresie działalności operacyjnej Wykonawcy? 

9. Mając na uwadze zapisy wskazane w pkt 3 ppkt. 3.5 Umowy Operacyjnej stanowiącej 
załącznik nr 13 do SIWZ dla części I oraz dla części II Zamówienia prosimy o wskazanie, 
czy Wykonawca w ramach cyklicznej weryfikacji możliwości nakładania się 
finansowania ma obowiązek dokonywania weryfikacji również Umów Pożyczek 
spłaconych i Umów Pożyczek wypowiedzianych? 

10. Zgodnie z treścią:  
1. Rozdziału XV, pkt 5.2 SIWZ „w Okresie Wygaszania Portfela do dnia zakończenia 
umowy - wynagrodzenie za wyniki w spłacie Jednostkowych Pożyczek wynoszące 0,55 
X […] % kwoty zwróconej przez Odbiorców Wsparcia (w Udziale Zamawiającego)  
i przekazanej Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami Wzoru umowy” ; oraz 
2. Pkt 14.2.2. Umowy Operacyjnej, stanowiącej załącznik nr 13 do SIWZ dla części I oraz 
dla części II Zamówienia „Wynagrodzenie Wykonawcy jest wypłacane zgodnie  
z poniższymi zasadami (...) w okresie następującym po ostatnim dniu Okresu Budowy 
Portfela do upływu terminu wykonania Zamówienia, o którym mowa w pkt 4.2  
- wynagrodzenie za wyniki w spłacie Jednostkowych Pożyczek wynoszące 0,55 X […] % 
kwoty zwróconej przez Odbiorców Wsparcia (w Udziale Zamawiającego) i przekazanej 
Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy”. 
Ponadto, jeżeli Zamawiający wskazał w SIWZ oraz Umowie Operacyjnej wynagrodzenie 
za wyniki w spłacie Jednostkowych Pożyczek należy zauważyć, iż spłaty Jednostkowych 
Pożyczek mogą pojawić się już w Okresie Budowy Portfela, przed rozpoczęciem Okresu 
Wygaszania Portfela, wobec czego wnoszę o dokonanie zmiany wskazanych powyżej 
zapisów:  
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1. W rozdziale XV, pkt 5.2. SIWZ w ten sposób, że „od dnia otrzymania pierwszej spłaty 
Jednostkowej Pożyczki do upływu terminu wykonania Zamówienia, o którym mowa  
w pkt 4.2 - wynagrodzenie za wyniki w spłacie Jednostkowych Pożyczek wynoszące 0,55 
X […] % kwoty zwróconej przez Odbiorców Wsparcia (w Udziale Zamawiającego)  
i przekazanej Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami wzoru umowy” ; oraz 
2. W pkt 14.2.2. Umowy Operacyjnej w ten sposób, że „Wynagrodzenie Wykonawcy 
jest wypłacane zgodnie z poniższymi zasadami (..) w okresie od dnia otrzymania 
pierwszej spłaty Jednostkowej Pożyczki do upływu terminu wykonania Zamówienia,  
o którym mowa w pkt 4.2 - wynagrodzenie za wyniki w spłacie Jednostkowych Pożyczek 
wynoszące 0,55 X […] % kwoty zwróconej przez Odbiorców Wsparcia (w Udziale 
Zamawiającego) i przekazanej Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami niniejszej 
Umowy”.  
Proponowana przez Wykonawcę zmiana zapisów jest zasadna biorąc pod uwagę nie 
tylko, iż spłaty Jednostkowych Pożyczek mogą pojawić się już w Okresie Budowy 
Portfela, ale także z uwagi na fakt, iż pozbawia się Wykonawcę adekwatnego do 
realizowanego w ramach Umowy Operacyjnej Wynagrodzenia w wyniku znacznego 
przesunięcia w czasie przez Zamawiającego przysługującego Wykonawcy 
wynagrodzenia za wyniki w spłacie Jednostkowych Pożyczek.  
Ponadto zgodnie z treścią cz. VII pkt 2 Załącznika nr 3 do Umowy nr PFR/2/2018/I/[…] 
oraz cz. VII pkt 2 Załącznika nr 3 do Umowy nr PFR/2/2018/II/[…] – Procedura Rozliczeń 
„(…) wynagrodzenie za wyniki w spłacie Jednostkowych Pożyczek dokonane w Okresie 
Budowy Portfela zostanie rozliczone w pierwszym kwartale Okresu Wygaszania 
Portfela”.  
Biorąc pod uwagę definicję Okresu Wygaszania Portfela, wskazaną w pkt 1.1.13 
Umowy Operacyjnej, stanowiącej załącznik nr 13 do SIWZ części I oraz wskazaną w pkt 
1.1.14 Umowy Operacyjnej, stanowiącej załącznik nr 13 do SIWZ części II Zamówienia, 
oraz to, iż Okres Budowy Portfela wynosi zgodnie z SIWZ do 24 miesięcy, pierwsze 
wypłacone wynagrodzenie Wykonawcy za wyniki w spłacie Jednostkowych Pożyczek 
zostanie znacznie przesunięte w stosunku do pierwszych spłat Jednostkowych 
Pożyczek, które mogą mieć miejsce już od 2 miesiąca realizacji Umowy Operacyjnej.  
W związku z powyższym wnoszę o zmianę zapisu według propozycji wskazanej powyżej 
tak, by wynagrodzenie za wyniki w spłacie Jednostkowych Pożyczek zostało rozliczone 
od pierwszego kwartału następującego po dniu dokonania pierwszej spłaty 
Jednostkowej Pożyczki. Proponowany zapis jest zgodny z rozwiązaniem przyjętym dla 
Umów Operacyjnych w ramach RPO WP 2014-2020. 

11. Zgodnie z treścią pkt 19.6 Umowy Operacyjnej, stanowiącej załącznik nr 13 do SIWZ dla 
części I oraz dla części II Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do realizacji 
określonych tam wskaźników w ramach przyznanego Limitu Pożyczki Eksportowej oraz 
Limitu Pożyczki Nieruchomość dla Biznesu. Konsekwencją niezrealizowania powyższych 
Wskaźników są określone w pkt. 15.1 Umowy Operacyjnej dla części I oraz dla części II 
Zamówienia kary umowne oraz określone w pkt. 28.2.1 Umowy Operacyjnej dla części 
I oraz dla części II Zamówienia uprawnienie Zamawiającego do wypowiedzenia 
Umowy. 
Wobec faktu, że realizacja przez Wykonawcę Wskaźników uzależniona jest również od 
czynności Zamawiającego, Wykonawca niniejszym wnosi o dodanie w pkt 15 oraz pkt 
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22 Umowy Operacyjnej dla części I oraz dla części II Zamówienia dodatkowych 
postanowień zawierających zastrzeżenie, że Zamawiający nie będzie uprawniony do 
naliczenia Wykonawcy kar umownych, o jakich mowa powyżej, ani wypowiedzenia 
Umowy, jeśli brak realizacji przez Wykonawcę Wskaźników wynikać będzie z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego, w tym w szczególności w przypadku opóźnienia  
w wypłacie którejkolwiek Transzy środków w ramach udostępnionego Limitu Pożyczki 
Eksportowej lub Limitu Pożyczki Nieruchomość dla Biznesu. 

12. Mając na uwadze zapis zwarty w Załączniku nr 2 do Załącznika nr 12 do SIWZ  
– Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia cz. II pkt 11 proszę o potwierdzenie, czy 
tym samym Zamawiający wprowadza trwałość Projektu oraz proszę o wskazanie 
sposobu potwierdzenia przez Wykonawcę (forma oraz termin), że nieruchomość lub jej 
część, sfinansowana ze środków Jednostkowej Pożyczki, nie została zbyta przez 
Odbiorcę Wsparcia w terminie wskazanym powyżej, a także o wskazanie oczekiwanego 
przez Zamawiającego sposobu postępowania Wykonawcy w przypadku zbycia 
nieruchomości lub jej części. 

13. Proszę o doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie przez zapewnienie MŚP dostępu do 
placówki / placówek do obsługi Odbiorców Wsparcia, zgodnie z zapisami pkt 18.8 
Złącznika nr 13 do SIWZ dla części I oraz dla części II Zamówienia. 

14. W świetle zapisu Załącznika nr 5 do Umowy nr PFR/2/2018/I/[…] pkt 10 oraz Załącznika 
nr 5 do Umowy nr PFR/2/2018/II/[…] pkt 10 Wykonawca, na prośbę Zamawiającego, 
przekazywał będzie Zamawiającemu informacje od wybranych Odbiorców Wsparcia  
o przedsięwzięciach przez nich realizowanych w celach wskazanych w pkt 8.8 
Załącznika nr 13 do SIWZ dla części I oraz dla części II Zamówienia, przy czym powyższe 
informacje, w tym przede wszystkim wizerunek Odbiorcy Wsparcia, zgodnie z innymi 
regulacjami prawnymi, w tym RODO, nie mogą być wykorzystane dla celów 
prowadzonych działań informacyjno – promocyjnych przez Wykonawcę czy też 
Zamawiającego bez osobnej zgody Odbiorcy Wsparcia. Przekazanie zatem informacji 
od wybranych Odbiorców Wsparcia o przedsięwzięciach przez nich realizowanych  
w celach wskazanych w ww. pkt 10 Załącznika nr 5 będzie uzależnione od wydania 
zgody / bądź nie Odbiorcy Wsparcia, na co Wykonawca nie ma wpływu. W związku  
z powyższym proponujemy wykreślenie pkt 10 Załącznika nr 5 lub jego modyfikację tak, 
by zapisy były zgodne z prawami Odbiorców Wsparcia, wynikającymi z innych 
przepisów prawa, w tym RODO.  

15. Proszę o wskazanie jakie konsekwencje ponieść może Wykonawca w przypadku braku 
realizacji Wskaźników wskazanych w pkt 19.6.4 oraz 19.6.5 Załącznika nr 13 do SIWZ 
dla części II Zamówienia. 

16. Czy istnieje możliwość wykazania się doświadczeniem w udzielaniu pożyczek dot. części 
I Zamówienia PFR/2/2018, jako sumę niezbędnego doświadczenia dwu podmiotów 
chcących razem brać udział w postępowaniu. Podmioty te są w stanie wykazać 
udzielenie po 5 000 000 zł umów udzielenia pożyczek czyli łącznie 10 mln zł  
w wymaganym przez Zamawiającego okresie . Jak w tym kontekście rozumieć zapis  
w pkt. VII 3 SIWZ.  
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Odpowiedzi: 
 
Ad. 1. 
Wykonawca składający ofertę jest zobligowany do złożenia Jednolitego Europejskiego 
Dokumentu Zamówienia wyłącznie w formie elektronicznej na adres 
zp@pfr.pomorskie.eu. Ponadto zgodnie z pkt. X.12 SIWZ w pkt. 14 Formularza 
ofertowego Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ. 
Dodatkowo, w wykazie załączników (pkt 16 Formularza ofertowego) Wykonawca 
powinien wymienić również Jednolity Europejski Dokument Zamówienia. 
 
Ad. 2. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości przeznaczenia i wydatkowania środków 
jednostkowej Pożyczki eksportowej wyłącznie na cele obrotowe. Tym samym, zapisy  
w pkt. IV.1 Metryki Produktu Finansowego stanowiącej załącznik nr 1 do 
Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla części I zamówienia pozostają bez 
zmian. 
 
Ad. 3.  
Wyłączenie dotyczy wszystkich przedsięwzięć budowlanych rozumianych jako proces 
przygotowania i realizacji budowy, przebudowy, montażu, remontu lub rozbiórki 
obiektu budowlanego, zgodnie z definicjami określonymi w przepisach ustawy z dnia  
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z późn. zm.)  
w konkretnym miejscu, czasie, otoczeniu systemowym i środowisku naturalnym. 
 
Ad. 4.  
W celu potwierdzenia, że wydatkowanie środków jednostkowej Pożyczki eksportowej 
przyczyniło się do rozpoczęcia lub zwiększenia skali prowadzonej działalności 
eksportowej Odbiorca Wsparcia może zostać poproszony o przedłożenie oświadczenia 
lub innego dokumentu potwierdzającego ten fakt np. kopii umowy. 
 
Ad. 5.  
W treści SIWZ dotyczącej części I zamówienia – Pożyczka eksportowa, Zamawiający nie 
posługuje się pojęciem start-up. O wsparcie w formie jednostkowych pożyczek mogą 
ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające łącznie kryteria 
określone w pkt. III Metryki Produktu Finansowego (dla części I), bez względu na okres 
prowadzonej działalności. 
 
Ad. 6. 
Wydłużenie terminu będzie możliwe na uzasadniony wniosek Odbiorcy Wsparcia. Tym 
samym, wniosek taki powinien być rozpatrywany indywidualnie przez Wykonawcę,  
z uwzględnieniem charakteru prowadzonej inwestycji. 

 
Ad. 7. 
Kwestie dotyczące kosztów dochodzenia Wierzytelności, Wynagrodzenia Wykonawcy 
oraz zasad zaliczania i przekazywania środków uzyskanych od Odbiorców Wsparcia 

http://www.pfr.pomorskie.eu/


     
Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.  

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 24-27, tel. (58) 58 58 950,  fax. (58) 58 58 949, e-mail biuro@pfr.pomorskie.eu  
www.pfr.pomorskie.eu 

Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku VII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego  

KRS 0000264374  NIP 586-217-96-89  Regon 220307372  

zostały określone w pkt. IV i V załącznika nr 6 do Wzoru umowy dla części I oraz części 
II zamówienia (załącznik nr 13 do SIWZ). 
Zgodnie z treścią ww. dokumentów, koszty dochodzenia Wierzytelności oraz koszty 
dochodzenia Wkładu Wykonawcy w Jednostkowej Pożyczce ponosi Wykonawca. Tym 
samym, Wykonawcy z tytułu dochodzenia Wierzytelności nie przysługuje dodatkowe 
wynagrodzenie ani zwrot kosztów czy wydatków (jest to objęte Wynagrodzeniem,  
o którym mowa w Umowie). 
Wszelkie odzyskane przez Wykonawcę od Odbiorcy Wsparcia kwoty zaliczane są  
w następującej kolejności, na poczet spłaty: 

a) odsetek od zadłużenia przeterminowanego (za opóźnienie), 
b) odsetek od zadłużenia nieprzeterminowanego (umownych), 
c) kapitału Wierzytelności oraz Wkładu Wykonawcy. 

 
Ad. 8.  
Tak, pisemnej zgody Zamawiającego wymaga również zmiana udziałowców lub 
wspólników, gdy nie prowadzi ona do obniżenia zdolności Wykonawcy co do 
terminowej oraz prawidłowej realizacji Umowy Operacyjnej i nie powoduje zmiany  
w zakresie działalności operacyjnej Wykonawcy. W ww. przypadku Wykonawca 
powinien, wnioskując o zgodę, przedstawić skutki zmiany statusu. Zamawiający nie 
będzie bezpodstawnie odmawiał zgody. Mając na uwadze powyższe, jeśli zmiana 
statusu faktycznie nie będzie prowadziła do obniżenia zdolności Wykonawcy, co do 
terminowej oraz prawidłowej realizacji Umowy, Zamawiający nie będzie miał podstaw 
do odmowy.  
 
Ad. 9.  
Na Wykonawcy nie spoczywa obowiązek dokonywania cyklicznej weryfikacji Umów 
Pożyczek spłaconych i Umów Pożyczek wypowiedzianych pod kątem możliwości 
nakładania się finansowania przyznawanego z innych źródeł. 

 
Ad. 10.  
Zamawiający nie dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
w zakresie zasad wypłaty wynagrodzenia (dotyczy Produktu Finansowego Pożyczka 
eksportowa oraz Produktu Finansowego Pożyczka Nieruchomość dla biznesu).  
 
Ad. 11. 
Konstrukcja kary umownej nie opiera się na mechanizmie czysto gwarancyjnym, lecz 
na ogólnych zasadach odpowiedzialności odszkodowawczej. Kara umowna jest 
ustalonym z góry zryczałtowanym odszkodowaniem, powiązanym z reżimem 
odpowiedzialności kontraktowej. Przemawia za tym m.in. umiejscowienie przepisów 
dotyczących kary umownej (art. 483-484 K.c) wśród przepisów odnoszących się do 
reżimu odpowiedzialności kontraktowej. Stanowisko powyższe prezentuje między 
innymi Sąd Najwyższy w Wyroku z dnia 16 stycznia 2013 r., sygn. akt: II CSK 331/12,  
w którym Sąd ten podkreślił, że obowiązek zapłaty kary umownej powstaje wówczas, 
gdy naruszenie zobowiązania powstało w skutek okoliczności, za które dłużnik ponosi 
odpowiedzialność. Sąd Najwyższy wskazał również, że nie można żądać kary umownej, 
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gdy dłużnik obalił wynikające z art. 471 K. c. domniemanie, że niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie umowy jest następstwem okoliczności, za które dłużnik ponosi 
odpowiedzialność. Przepis art. 472 K.c. statuuje odpowiedzialność dłużnika w reżimie 
odpowiedzialności kontraktowej na zasadzie winy (za niezachowanie należytej 
staranności). 
 
W celu doprecyzowania odpowiedzialności z tytułu niezrealizowania wskaźników 
Zamawiający dokonuje doprecyzowania Wzoru umowy dla części I oraz części II 
(załącznik nr 13 do SIWZ) w sposób następujący: 
 
pkt 5.6 o treści: 
Zamawiający jest zobowiązany do wypłaty Transzy Pożyczki, jeżeli spełnione zostaną 
warunki wypłaty określone w niniejszej Umowie i nie trwa Niezgodność. 

 
otrzymuje brzmienie:  
Zamawiający jest zobowiązany do wypłaty Transzy Pożyczki, jeżeli spełnione zostaną 
warunki wypłaty określone w niniejszej Umowie i nie trwa Niezgodność,  
a oświadczenia złożone przez Wykonawcę w związku z niniejszą Umową są zgodne  
z prawdą we wszystkich istotnych aspektach. Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności za skutki braku wypłaty lub skutki zwłoki w wypłacie Transzy 
przez Zamawiającego w sytuacji, gdy zgodnie z niniejszą Umową Zamawiający był 
zobowiązany do wypłaty danej Transzy, a brak wypłaty lub zwłoka Zamawiającego 
w wypłacie Transzy nastąpiła wskutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy. 

  
W wyniku dokonanej modyfikacji zmianie ulega również numeracja stron w spisie 
treści Wzoru umowy. 

 
Ad. 12.  
Nieruchomość lub jej część, sfinansowana ze środków Jednostkowej Pożyczki nie może 
zostać zbyta przez Odbiorcę Wsparcia w okresie obowiązywania Umowy Pożyczki lub 
w okresie pięciu lat od zawarcia Umowy Pożyczki – w zależności od tego, który z tych 
okresów będzie krótszy. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest zobowiązanie Odbiorcy Wsparcia do przestrzegania 
powyższego zakazu zbywania. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za 
działania/zaniechania Odbiorcy Wsparcia, o ile przy realizacji Umowy dochował 
należytej staranności, zarówno na etapie wyboru Odbiorców Wsparcia jak  
i późniejszej obsługi udzielonych pożyczek, w tym na etapie kontroli. 
Dokumentem potwierdzającym, że nieruchomość lub jej część, sfinansowana ze 
środków Jednostkowej Pożyczki nie została zbyta w terminie wskazanym w Metryce 
Produktu Finansowego dla części II zamówienia – Pożyczka Nieruchomość dla biznesu 
jest aktualny odpis z Księgi Wieczystej lub oświadczenie Odbiorcy Wsparcia 
(dostarczane na wezwanie Zamawiającego). 
Zbycie Nieruchomości przez Odbiorcę Wsparcia przed upływem 5 lat należy uznać za 
Niezgodność na poziomie Odbiorcy Wsparcia ze wszelkimi tego konsekwencjami 
wynikającymi z postanowień Umowy.  
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W przypadku wykrycia Niezgodności na poziomie Odbiorcy Wsparcia w wyniku 
czynności kontrolnych lub audytowych Zamawiającego, Powierzającego lub 
uprawnionych organów, Wykonawca zobowiązany jest do odzyskania Udziału 
Zamawiającego, którego dotyczy Niezgodność wraz z odsetkami i niezwłocznego 
przekazania go na Rachunek Bankowy Zamawiającego.  
Wykonawca nie odpowiada za zwrot Udziału Zamawiającego, którego dotyczy 
Niezgodność, pod warunkiem, że wykaże on, iż w przypadku danej Niezgodności 
spełnione zostały łącznie następujące warunki: 

a) Niezgodność wystąpiła na poziomie Odbiorcy Wsparcia;  
b) przy udzielaniu Jednostkowej Pożyczki Wykonawca wykonał swoje 

obowiązki wynikające z Umowy zgodnie z jej postanowieniami,  
z zachowaniem należytej staranności i z uwzględnieniem profesjonalnego 
charakteru prowadzonej działalności; 

c) wyboru Odbiorcy Wsparcia dokonano w sposób bezstronny, obiektywnie 
uzasadniony i przejrzysty; 

d) środki, których dotyczy Niezgodność nie mogły zostać odzyskane, pomimo 
podjęcia przez Wykonawcę z należytą starannością przysługujących mu 
prawnie i umownie środków. 

 
Ad. 13.  
Wykonawca powinien posiadać biuro lub siedzibę zlokalizowaną na terenie 
województwa pomorskiego w miejscu dostępnym dla Odbiorców Wsparcia, 
zapewniające Odbiorcom Wsparcia możliwość osobistego kontaktu z osobami 
oddelegowanymi do realizacji zamówienia. 

 
Ad. 14.  
W celu zapewnienia zgodności działań promocyjnych z RODO, na podstawie art. 38 ust. 
4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
dokonuje zmiany w treści SIWZ w poniższym zakresie: 

✓ załącznik nr 5 do SIWZ (Podstawowe zasady informacji i promocji) (dla części I 
– Pożyczka eksportowa oraz części II – Pożyczka Nieruchomość dla biznesu) 
 
w pkt. 10 zapis o treści: 
Wykonawca, na prośbę Zamawiającego, jest zobowiązany przekazywać 
Zamawiającemu informacje od wybranych Odbiorców Wsparcia  
o przedsięwzięciach przez nich realizowanych. 
 
otrzymuje brzmienie: 
Wykonawca na prośbę Zamawiającego będzie występował do wybranych 
Odbiorców Wsparcia o wyrażenie dobrowolnej zgody na przekazywanie 
Zamawiającemu informacji o przedsięwzięciach przez nich realizowanych  
w celu realizacji przez Zamawiającego działań informacyjno-promocyjnych,  
w tym publikacji pozyskanych informacji w mediach, publikacjach 
tradycyjnych oraz Internecie. Informacje te mogą zawierać dane osobowe 
imiona i nazwiska przedsiębiorców, ich wizerunek, adres miejsca 
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prowadzenia działalności gospodarczej oraz opis działalności. Wykonawca 
otrzyma razem z ww. prośbą od Zamawiającego formularz w zakresie 
pozyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku 
wraz z klauzulą informacyjną zgodną z art. 13 i 14 RODO. Przekazanie ww. 
informacji Zamawiającemu – przez Wykonawcę, będzie uzależnione od 
dobrowolnej zgody wyrażonej przez przedsiębiorcę na piśmie.  

 
Ad. 15.  
Zgodnie z zapisami Wzoru umowy dla części II zamówienia za brak realizacji 
Wskaźników określonych w punktach 19.6.4 (liczba wspartych start-upów) oraz 19.6.5 
(liczba Jednostkowych Pożyczek przeznaczonych na finansowanie nieruchomości poza 
miastami: Gdańsk, Gdynia, Sopot) Zamawiający nie przewidział kar umownych, jednak 
brak realizacji ww. Wskaźników może stanowić Niezgodność w rozumieniu Umowy 
Operacyjnej w sytuacji, w której przyczyną ich niezrealizowania jest np. brak należytej 
aktywności Wykonawcy w pozyskiwaniu Odbiorców Wsparcia, uprawniającą 
Zamawiającego do skorzystania z uprawnienia wypowiedzenia Umowy, po uprzednim 
wezwaniu do usunięcia naruszenia, o ile na danym etapie będzie to naruszenie 
usuwalne, zgodnie z postanowieniami pkt. 28 Wzoru umowy. 

 
Zgodnie z treścią pkt. 28.2 Wzoru umowy dla części II zamówienia:  
Wypowiedzenie Umowy w trybie wskazanym w pkt 28.1 może być dokonane w każdym 
czasie i może nastąpić wyłącznie: 

28.2.1. ze strony Zamawiającego – w przypadku: 
28.2.1.2. wystąpienia Niezgodności powstałej z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, w tym w szczególności braku wywiązania się przez Wykonawcę  
z jakiegokolwiek istotnego obowiązku wynikającego z Umowy  
– niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień zawartych  
w załączniku nr 2 (Metryka Produktu Finansowego) do Umowy;  
Natomiast w rozdziale II Metryce Produktu Finansowego zostały określone 
podstawowe parametry Jednostkowych Pożyczek do których należą m.in.  
Wskaźniki, o których mowa w pkt. 19.6.4 oraz 19.6.5 Wzoru umowy dla 
części II zamówienia. 

 
Ad. 16.  
Zgodnie z pkt. VII.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przypadku 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niezbędnym 
doświadczeniem w realizacji musi się wykazać podmiot, który będzie wykonywał 
kluczowe części zamówienia (określone w pkt. III.6 SIWZ), tj.: 

a) zawieranie Umów Pożyczki oraz wypłata środków Jednostkowych Pożyczek na 
rzecz Odbiorców Wsparcia; 

b) rozliczenia finansowe, tj. przyjmowanie środków z tytułu spłat Jednostkowych 
Pożyczek od Odbiorców Wsparcia i przekazywanie środków należnych 
Zamawiającemu; 

c) wypowiadanie Umów Pożyczki; 
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d) sprawozdawczość z zakresu postępu rzeczowo – finansowego realizacji 
Umowy. 

Pkt. VII.3 SIWZ dotyczy możliwości powoływania się na zasoby innych niż Wykonawca 
podmiotów.  

 
 
Powyższe wyjaśnienia oraz zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

 
 

Z poważaniem, 
 

/-/ Wiceprezes Zarządu 
 

Jarosław Kała 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

1. załącznik nr 5 do SIWZ (Podstawowe zasady informacji i promocji) (dla części I – Pożyczka eksportowa) 
2. załącznik nr 5 do SIWZ (Podstawowe zasady informacji i promocji) (dla części II – Pożyczka Nieruchomość 

dla biznesu) 
3. załącznik nr 13 do SIWZ (Wzór umowy) (dla części I – Pożyczka eksportowa) 
4. załącznik nr 13 do SIWZ (Wzór umowy) (dla części II – Pożyczka Nieruchomość dla biznesu) 
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