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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.
5862179689
ul. Straganiarska 24-27
Gdańsk
80-837
Polska
Osoba do kontaktów: Barbara Stelmaszyk (zp@pfr.pomorskie.eu)
Tel.:  +48 585858950
E-mail: bstelmaszyk@pfr.pomorskie.eu 
Faks:  +48 585858949
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pfr.pomorskie.eu/

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Usługa uruchomienia i zarządzania produktem gwarancyjnym
Numer referencyjny: PFR/3/2018

II.1.2) Główny kod CPV
66000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu przez Wykonawcę Jednostkowych Poręczeń
jako zabezpieczenia spłaty zobowiązań mikro, małych i średnich przedsiębiorców z terenu województwa
pomorskiego z tytułu udzielonych im przez Instytucje Finansowe Kredytów odnawialnych lub nieodnawialnych,
przeznaczonych na cele obrotowe, które to Jednostkowe Poręczenia zostaną objęte reporęczeniem
Zamawiającego, a także zarządzanie zbudowanym Portfelem Jednostkowych Poręczeń.
2. Limit Reporęczenia dla całego zamówienia wynosi 30.000.000,00 PLN i jest sumą limitów dla
poszczególnych części zamówienia.
3. Zamówienie jest udzielane z podziałem na 2 części:
3.1 część I – Poręczenie z Reporęczeniem Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. w wysokości
10.000.000,00 PLN

mailto:bstelmaszyk@pfr.pomorskie.eu
http://www.pfr.pomorskie.eu/
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3.2 część II – Poręczenie z Reporęczeniem Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. w wysokości
20.000.000,00 PLN.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

16/11/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: nstlmaba
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-154601
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 200-454582
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 12/10/2018

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis
Zamiast:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu przez Wykonawcę Jednostkowych Poręczeń
jako zabezpieczenia spłaty zobowiązań mikro, małych i średnich przedsiębiorców z terenu województwa
pomorskiego z tytułu udzielonych im przez Instytucje Finansowe Kredytów odnawialnych lub nieodnawialnych,
przeznaczonych na cele obrotowe, które to Jednostkowe Poręczenia zostaną objęte reporęczeniem
Zamawiającego, a także zarządzanie zbudowanym Portfelem Jednostkowych Poręczeń.
2. Limit Reporęczenia dla całego zamówienia wynosi 30 000 000,00 PLN i jest sumą limitów dla
poszczególnych części zamówienia.
3. Zamówienie jest udzielane z podziałem na 2 części:
3.1 część I – Poręczenie z Reporęczeniem Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. w wysokości 10
000000,00 PLN
3.2 część II – Poręczenie z Reporęczeniem Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. w wysokości 20
000000,00 PLN.
Powinno być:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu przez Wykonawcę Jednostkowych Poręczeń
jako zabezpieczenia spłaty zobowiązań mikro, małych i średnich przedsiębiorców z terenu województwa
pomorskiego z tytułu udzielonych im przez Instytucje Finansowe Kredytów odnawialnych lub nieodnawialnych,
przeznaczonych na cele obrotowe lub obrotowo-inwestycyjne, które to Jednostkowe Poręczenia zostaną objęte
reporęczeniem Zamawiającego, a także zarządzanie zbudowanym Portfelem Jednostkowych Poręczeń.
2. Limit Reporęczenia dla całego zamówienia wynosi 30 000 000,00 PLN i jest sumą limitów dla
poszczególnych części zamówienia.
3. Zamówienie jest udzielane z podziałem na 2 części:
3.1 część I – Poręczenie z Reporęczeniem Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. w wysokości 10
000000,00 PLN

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:454582-2018:TEXT:PL:HTML
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3.2 część II – Poręczenie z Reporęczeniem Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. w wysokości 20
000000,00 PLN.
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu przez Wykonawcę co najmniej 40 Odbiorcom
Wsparcia Jednostkowych Poręczeń jako zabezpieczenia spłaty ich zobowiązań z tytułu udzielonych im przez
Instytucje Finansowe Kredytów odnawialnych lub nieodnawialnych, przeznaczonych na cele obrotowe, które to
Jednostkowe Poręczenia zostaną objęte Reporęczeniem Zamawiającego, a także zarządzanie zbudowanym
Portfelem Jednostkowych Poręczeń. Limit Reporęczenia wynosi 10 000 000,00 PLN z zastrzeżeniem Prawa
Opcji.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 12 do SIWZ.
.
Termin wykonania zamówienia (doprecyzowanie informacji z punktu II.2.7 ogłoszenia o zamówieniu)
1. Termin wykonania zamówienia: do 108 miesięcy od dnia podpisania Umowy, przy założeniu, że:
a) Okres Budowy Portfela (OBP) – wynosi 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, w którym to dniu Zamawiający
udostępnia Wykonawcy Limit Reporęczenia z zastrzeżeniem, że niniejszy okres nie podlega skróceniu;
b) Okres Wygaszania Portfela (OWP) – wynosi nie dłużej niż 36 miesięcy od dnia następującego po dniu
zakończenia Okresu Budowy Portfela;
c) Okres Dochodzenia Wierzytelności (ODW) – trwa od dnia następującego po dniu zakończenia Okresu
Wygaszania Portfela do ukończenia czynności windykacyjnych, nie dłużej niż do dnia upływu terminu
wykonania zamówienia określonego w pkt. 1 powyżej.
Powinno być:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu przez Wykonawcę co najmniej 20 Odbiorcom
Wsparcia Jednostkowych Poręczeń jako zabezpieczenia spłaty ich zobowiązań z tytułu udzielonych im przez
Instytucje Finansowe Kredytów odnawialnych lub nieodnawialnych, przeznaczonych na cele obrotowe lub
obrotowo-inwestycyjne, które to Jednostkowe Poręczenia zostaną objęte Reporęczeniem Zamawiającego, a
także zarządzanie zbudowanym Portfelem Jednostkowych Poręczeń. Limit Reporęczenia wynosi 10 000 000,00
PLN z zastrzeżeniem Prawa Opcji.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 12 do SIWZ.
.
Termin wykonania zamówienia (doprecyzowanie informacji z punktu II.2.7 ogłoszenia o zamówieniu)
1. Termin wykonania zamówienia: do 108 miesięcy od dnia podpisania Umowy, przy założeniu, że:
a) Okres Budowy Portfela (OBP) – wynosi 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, w którym to dniu Zamawiający
udostępnia Wykonawcy Limit Reporęczenia z zastrzeżeniem, że niniejszy okres nie podlega skróceniu;
b) Okres Wygaszania Portfela (OWP) – wynosi nie dłużej niż 36 miesięcy od dnia następującego po dniu
zakończenia Okresu Budowy Portfela;
c) Okres Dochodzenia Wierzytelności (ODW) – trwa od dnia następującego po dniu zakończenia Okresu
Wygaszania Portfela do ukończenia czynności windykacyjnych, nie dłużej niż do dnia upływu terminu
wykonania zamówienia określonego w pkt. 1 powyżej.
Numer sekcji: II.2.11
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o opcjach
Zamiast:
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Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Prawa Opcji, zgodnie z poniższymi postanowieniami.
2. W ramach Prawa Opcji Zamawiający będzie uprawniony do udostępnienia Wykonawcy do ponownego
wykorzystania uwolnionych w Okresie Budowy Portfela środków Limitu Reporęczenia o wartości do 80 % Limitu
Reporęczenia, celem udzielenia kolejnych Jednostkowych Poręczeń, które zostaną objęte Reporęczeniem
Zamawiającego.
3. Realizacja Prawa Opcji będzie polegała na ponownym wykorzystaniu uwolnionych środków Limitu
Reporęczenia o wartości określonej w pkt. 2 powyżej, poprzez udzielenie przez Wykonawcę kolejnych
Jednostkowych Poręczeń jako zabezpieczenia spłaty zobowiązań mikro, małych i średnich przedsiębiorców z
terenu województwa pomorskiego z tytułu udzielonych im przez Instytucje Finansowe Kredytów odnawialnych
lub nieodnawialnych, przeznaczonych na cele obrotowe, które to Jednostkowe Poręczenia zostaną objęte
Reporęczeniem Zamawiającego i wpisane do Portfela Jednostkowych Poręczeń, a także zarządzanie tym
Portfelem.
4. W przypadku skorzystania z Prawa Opcji Wykonawca będzie zobowiązany do udzielenia, z wykorzystaniem
środków udostępnionych w ramach Prawa Opcji, Jednostkowych Poręczeń Odbiorcom Wsparcia, których
liczba zostanie ustalona na podstawie liczby Odbiorców Wsparcia zadeklarowanej w Ofercie (w odniesieniu
do podstawowego Limitu Reporęczenia) proporcjonalnie do wartości udostępnionej w ramach Prawa Opcji do
ponownego wykorzystania części tego Limitu Reporęczenia.
5. Liczba Odbiorców Wsparcia obliczona zgodnie z postanowieniami pkt. 4 powyżej zostanie zaokrąglona do
liczby całkowitej, zgodnie z zasadami matematyki.
6. Zamówienie w ramach Prawa Opcji może być realizowane pod warunkiem całkowitego wykorzystania przez
Wykonawcę Limitu Reporęczenia.
7. Okres Budowy Portfela dla usługi realizowanej w ramach Prawa Opcji kończy się wraz z upływem Okresu
Budowy Portfela określonego w umowie. W razie skorzystania z Prawa Opcji, Okres Wygaszania Portfela,
Okres Dochodzenia Wierzytelności jak i termin obowiązywania umowy nie ulega zmianie.
8. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji Prawa Opcji, naliczone zostanie według stawki procentowej
określonej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.
9. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania podstawowego zakresu zamówienia, natomiast skorzystanie
z Prawa Opcji w części albo w całości jest zastrzeżone do wyłącznej decyzji Zamawiającego, przy czym
Zamawiający przy jej podejmowaniu weźmie pod uwagę opinię Wykonawcy.
10. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia w ramach Prawa Opcji jest złożenie przez Zamawiającego
pisemnego, pod rygorem nieważności, oświadczenia woli o skorzystaniu z Prawa Opcji. Zamawiający
poinformuje Wykonawcę o podjętej decyzji o skorzystaniu z Prawa Opcji nie później niż w terminie 30
miesięcy kalendarzowych od dnia podpisania Umowy. W piśmie tym Zamawiający określi również wartość
udostępnionych w ramach Prawa Opcji do ponownego wykorzystania uwolnionych środków Limitu
Reporęczenia, mając na uwadze w szczególności okres pozostały do zakończenia Okresu Budowy Portfela.
11. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z Prawa Opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy jakichkolwiek
roszczeń, w szczególności odszkodowawczych.
Powinno być:
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Prawa Opcji, zgodnie z poniższymi postanowieniami.
2. W ramach Prawa Opcji Zamawiający będzie uprawniony do udostępnienia Wykonawcy do ponownego
wykorzystania uwolnionych w Okresie Budowy Portfela środków Limitu Reporęczenia o wartości do 80 % Limitu
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Reporęczenia, celem udzielenia kolejnych Jednostkowych Poręczeń, które zostaną objęte Reporęczeniem
Zamawiającego.
3. Realizacja Prawa Opcji będzie polegała na ponownym wykorzystaniu uwolnionych środków Limitu
Reporęczenia o wartości określonej w pkt. 2 powyżej, poprzez udzielenie przez Wykonawcę kolejnych
Jednostkowych Poręczeń jako zabezpieczenia spłaty zobowiązań mikro, małych i średnich przedsiębiorców z
terenu województwa pomorskiego z tytułu udzielonych im przez Instytucje Finansowe Kredytów odnawialnych
lub nieodnawialnych, przeznaczonych na cele obrotowe lub obrotowo-inwestycyjne, które to Jednostkowe
Poręczenia zostaną objęte Reporęczeniem Zamawiającego i wpisane do Portfela Jednostkowych Poręczeń, a
także zarządzanie tym Portfelem.
4. W przypadku skorzystania z Prawa Opcji Wykonawca będzie zobowiązany do udzielenia, z wykorzystaniem
środków udostępnionych w ramach Prawa Opcji, Jednostkowych Poręczeń Odbiorcom Wsparcia, których
liczba zostanie ustalona na podstawie liczby Odbiorców Wsparcia zadeklarowanej w Ofercie (w odniesieniu
do podstawowego Limitu Reporęczenia) proporcjonalnie do wartości udostępnionej w ramach Prawa Opcji do
ponownego wykorzystania części tego Limitu Reporęczenia.
5. Liczba Odbiorców Wsparcia obliczona zgodnie z postanowieniami pkt. 4 powyżej zostanie zaokrąglona do
liczby całkowitej, zgodnie z zasadami matematyki.
6. Zamówienie w ramach Prawa Opcji może być realizowane pod warunkiem całkowitego wykorzystania przez
Wykonawcę Limitu Reporęczenia.
7. Okres Budowy Portfela dla usługi realizowanej w ramach Prawa Opcji kończy się wraz z upływem Okresu
Budowy Portfela określonego w umowie. W razie skorzystania z Prawa Opcji, Okres Wygaszania Portfela,
Okres Dochodzenia Wierzytelności jak i termin obowiązywania umowy nie ulega zmianie.
8. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji Prawa Opcji, naliczone zostanie według stawki procentowej
określonej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.
9. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania podstawowego zakresu zamówienia, natomiast skorzystanie
z Prawa Opcji w części albo w całości jest zastrzeżone do wyłącznej decyzji Zamawiającego, przy czym
Zamawiający przy jej podejmowaniu weźmie pod uwagę opinię Wykonawcy.
10. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia w ramach Prawa Opcji jest złożenie przez Zamawiającego
pisemnego, pod rygorem nieważności, oświadczenia woli o skorzystaniu z Prawa Opcji. Zamawiający
poinformuje Wykonawcę o podjętej decyzji o skorzystaniu z Prawa Opcji nie później niż w terminie 30
miesięcy kalendarzowych od dnia podpisania Umowy. W piśmie tym Zamawiający określi również wartość
udostępnionych w ramach Prawa Opcji do ponownego wykorzystania uwolnionych środków Limitu
Reporęczenia, mając na uwadze w szczególności okres pozostały do zakończenia Okresu Budowy Portfela.
11. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z Prawa Opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy jakichkolwiek
roszczeń, w szczególności odszkodowawczych.
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu przez Wykonawcę co najmniej 80 Odbiorcom
Wsparcia Jednostkowych Poręczeń jako zabezpieczenia spłaty ich zobowiązań z tytułu udzielonych im przez
Instytucje Finansowe Kredytów odnawialnych lub nieodnawialnych, przeznaczonych na cele obrotowe, które to
Jednostkowe Poręczenia zostaną objęte Reporęczeniem Zamawiającego, a także zarządzanie zbudowanym
Portfelem Jednostkowych Poręczeń. Limit Reporęczenia wynosi 20.000.000,00 PLN z zastrzeżeniem Prawa
Opcji.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 12 do SIWZ.
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.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA (doprecyzowanie informacji z punktu II.2.7 ogłoszenia o zamówieniu)
1. Termin wykonania zamówienia: do 108 miesięcy od dnia podpisania Umowy, przy założeniu, że:
a) Okres Budowy Portfela (OBP) – wynosi 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, w którym to dniu Zamawiający
udostępnia Wykonawcy Limit Reporęczenia z zastrzeżeniem, że niniejszy okres nie podlega skróceniu;
b) Okres Wygaszania Portfela (OWP) – wynosi nie dłużej niż 36 miesięcy od dnia następującego po dniu
zakończenia Okresu Budowy Portfela;
c) Okres Dochodzenia Wierzytelności (ODW) – trwa od dnia następującego po dniu zakończenia Okresu
Wygaszania Portfela do ukończenia czynności windykacyjnych, nie dłużej niż do dnia upływu terminu
wykonania zamówienia określonego w pkt. 1 powyżej.
Powinno być:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu przez Wykonawcę co najmniej 40 Odbiorcom
Wsparcia Jednostkowych Poręczeń jako zabezpieczenia spłaty ich zobowiązań z tytułu udzielonych im przez
Instytucje Finansowe Kredytów odnawialnych lub nieodnawialnych, przeznaczonych na cele obrotowe lub
obrotowo-inwestycyjne, które to Jednostkowe Poręczenia zostaną objęte Reporęczeniem Zamawiającego, a
także zarządzanie zbudowanym Portfelem Jednostkowych Poręczeń. Limit Reporęczenia wynosi 20.000.000,00
PLN z zastrzeżeniem Prawa Opcji.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 12 do SIWZ.
.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA (doprecyzowanie informacji z punktu II.2.7 ogłoszenia o zamówieniu)
1. Termin wykonania zamówienia: do 108 miesięcy od dnia podpisania Umowy, przy założeniu, że:
a) Okres Budowy Portfela (OBP) – wynosi 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, w którym to dniu Zamawiający
udostępnia Wykonawcy Limit Reporęczenia z zastrzeżeniem, że niniejszy okres nie podlega skróceniu;
b) Okres Wygaszania Portfela (OWP) – wynosi nie dłużej niż 36 miesięcy od dnia następującego po dniu
zakończenia Okresu Budowy Portfela;
c) Okres Dochodzenia Wierzytelności (ODW) – trwa od dnia następującego po dniu zakończenia Okresu
Wygaszania Portfela do ukończenia czynności windykacyjnych, nie dłużej niż do dnia upływu terminu
wykonania zamówienia określonego w pkt. 1 powyżej.
Numer sekcji: II.2.11
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o opcjach
Zamiast:
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Prawa Opcji, zgodnie z poniższymi postanowieniami.
2. W ramach Prawa Opcji Zamawiający będzie uprawniony do udostępnienia Wykonawcy do ponownego
wykorzystania uwolnionych w Okresie Budowy Portfela środków Limitu Reporęczenia o wartości do 80 % Limitu
Reporęczenia, celem udzielenia kolejnych Jednostkowych Poręczeń, które zostaną objęte Reporęczeniem
Zamawiającego.
3. Realizacja Prawa Opcji będzie polegała na ponownym wykorzystaniu uwolnionych środków Limitu
Reporęczenia o wartości określonej w pkt. 2 powyżej, poprzez udzielenie przez Wykonawcę kolejnych
Jednostkowych Poręczeń jako zabezpieczenia spłaty zobowiązań mikro, małych i średnich przedsiębiorców z
terenu województwa pomorskiego z tytułu udzielonych im przez Instytucje Finansowe Kredytów odnawialnych
lub nieodnawialnych, przeznaczonych na cele obrotowe, które to Jednostkowe Poręczenia zostaną objęte
Reporęczeniem Zamawiającego i wpisane do Portfela Jednostkowych Poręczeń, a także zarządzanie tym
Portfelem.
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4. W przypadku skorzystania z Prawa Opcji Wykonawca będzie zobowiązany do udzielenia, z wykorzystaniem
środków udostępnionych w ramach Prawa Opcji, Jednostkowych Poręczeń Odbiorcom Wsparcia, których
liczba zostanie ustalona na podstawie liczby Odbiorców Wsparcia zadeklarowanej w Ofercie (w odniesieniu
do podstawowego Limitu Reporęczenia) proporcjonalnie do wartości udostępnionej w ramach Prawa Opcji do
ponownego wykorzystania części tego Limitu Reporęczenia.
5. Liczba Odbiorców Wsparcia obliczona zgodnie z postanowieniami pkt. 4 powyżej zostanie zaokrąglona do
liczby całkowitej, zgodnie z zasadami matematyki.
6. Zamówienie w ramach Prawa Opcji może być realizowane pod warunkiem całkowitego wykorzystania przez
Wykonawcę Limitu Reporęczenia.
7. Okres Budowy Portfela dla usługi realizowanej w ramach Prawa Opcji kończy się wraz z upływem Okresu
Budowy Portfela określonego w umowie. W razie skorzystania z Prawa Opcji, Okres Wygaszania Portfela,
Okres Dochodzenia Wierzytelności jak i termin obowiązywania umowy nie ulega zmianie.
8. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji Prawa Opcji, naliczone zostanie według stawki procentowej
określonej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.
9. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania podstawowego zakresu zamówienia, natomiast skorzystanie
z Prawa Opcji w części albo w całości jest zastrzeżone do wyłącznej decyzji Zamawiającego, przy czym
Zamawiający przy jej podejmowaniu weźmie pod uwagę opinię Wykonawcy.
10. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia w ramach Prawa Opcji jest złożenie przez Zamawiającego
pisemnego, pod rygorem nieważności, oświadczenia woli o skorzystaniu z Prawa Opcji. Zamawiający
poinformuje Wykonawcę o podjętej decyzji o skorzystaniu z Prawa Opcji nie później niż w terminie 30
miesięcy kalendarzowych od dnia podpisania Umowy. W piśmie tym Zamawiający określi również wartość
udostępnionych w ramach Prawa Opcji do ponownego wykorzystania uwolnionych środków Limitu
Reporęczenia, mając na uwadze w szczególności okres pozostały do zakończenia Okresu Budowy Portfela.
11. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z Prawa Opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy jakichkolwiek
roszczeń, w szczególności odszkodowawczych.
Powinno być:
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Prawa Opcji, zgodnie z poniższymi postanowieniami.
2. W ramach Prawa Opcji Zamawiający będzie uprawniony do udostępnienia Wykonawcy do ponownego
wykorzystania uwolnionych w Okresie Budowy Portfela środków Limitu Reporęczenia o wartości do 80 % Limitu
Reporęczenia, celem udzielenia kolejnych Jednostkowych Poręczeń, które zostaną objęte Reporęczeniem
Zamawiającego.
3. Realizacja Prawa Opcji będzie polegała na ponownym wykorzystaniu uwolnionych środków Limitu
Reporęczenia o wartości określonej w pkt. 2 powyżej, poprzez udzielenie przez Wykonawcę kolejnych
Jednostkowych Poręczeń jako zabezpieczenia spłaty zobowiązań mikro, małych i średnich przedsiębiorców z
terenu województwa pomorskiego z tytułu udzielonych im przez Instytucje Finansowe Kredytów odnawialnych
lub nieodnawialnych, przeznaczonych na cele obrotowe lub obrotowo-inwestycyjne, które to Jednostkowe
Poręczenia zostaną objęte Reporęczeniem Zamawiającego i wpisane do Portfela Jednostkowych Poręczeń, a
także zarządzanie tym Portfelem.
4. W przypadku skorzystania z Prawa Opcji Wykonawca będzie zobowiązany do udzielenia, z wykorzystaniem
środków udostępnionych w ramach Prawa Opcji, Jednostkowych Poręczeń Odbiorcom Wsparcia, których
liczba zostanie ustalona na podstawie liczby Odbiorców Wsparcia zadeklarowanej w Ofercie (w odniesieniu
do podstawowego Limitu Reporęczenia) proporcjonalnie do wartości udostępnionej w ramach Prawa Opcji do
ponownego wykorzystania części tego Limitu Reporęczenia.
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5. Liczba Odbiorców Wsparcia obliczona zgodnie z postanowieniami pkt. 4 powyżej zostanie zaokrąglona do
liczby całkowitej, zgodnie z zasadami matematyki.
6. Zamówienie w ramach Prawa Opcji może być realizowane pod warunkiem całkowitego wykorzystania przez
Wykonawcę Limitu Reporęczenia.
7. Okres Budowy Portfela dla usługi realizowanej w ramach Prawa Opcji kończy się wraz z upływem Okresu
Budowy Portfela określonego w umowie. W razie skorzystania z Prawa Opcji, Okres Wygaszania Portfela,
Okres Dochodzenia Wierzytelności jak i termin obowiązywania umowy nie ulega zmianie.
8. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji Prawa Opcji, naliczone zostanie według stawki procentowej
określonej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.
9. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania podstawowego zakresu zamówienia, natomiast skorzystanie
z Prawa Opcji w części albo w całości jest zastrzeżone do wyłącznej decyzji Zamawiającego, przy czym
Zamawiający przy jej podejmowaniu weźmie pod uwagę opinię Wykonawcy.
10. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia w ramach Prawa Opcji jest złożenie przez Zamawiającego
pisemnego, pod rygorem nieważności, oświadczenia woli o skorzystaniu z Prawa Opcji. Zamawiający
poinformuje Wykonawcę o podjętej decyzji o skorzystaniu z Prawa Opcji nie później niż w terminie 30
miesięcy kalendarzowych od dnia podpisania Umowy. W piśmie tym Zamawiający określi również wartość
udostępnionych w ramach Prawa Opcji do ponownego wykorzystania uwolnionych środków Limitu
Reporęczenia, mając na uwadze w szczególności okres pozostały do zakończenia Okresu Budowy Portfela.
11. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z Prawa Opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy jakichkolwiek
roszczeń, w szczególności odszkodowawczych.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe (Wykaz i
krótki opis kryteriów kwalifikacji)
Zamiast:
WAR. UDZIAŁU - ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA LUB ZAWODOWA
1. Zamawiający uzna za spełniony warunek dot. zdolności technicznej i zawodowej, jeżeli Wykonawca
dysponuje niezbędnym doświadczeniem w udzielaniu poręczeń kredytów/pożyczek/leasingu dla MŚP (nie
dotyczy leasingu zwrotnego) i wykaże się należytym wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie usługi/usług,
polegających na:
• dla części I – udzieleniu (zawarciu umów) min 40 poręczeń kredytów/pożyczek/leasingu dla MŚP o łącznej
wartości nie mniejszej niż 10 mln PLN
• dla części II – udzieleniu (zawarciu umów) min 80 poręczeń kredytów/pożyczek/leasingu dla MŚP o łącznej
wartości nie mniejszej niż 20 mln PLN.
2. Zamawiający uzna za spełniony warunek dot. zdolności technicznej i zawodowej osób (dla cz. I i II), jeżeli
Wykonawca wykaże, iż posiada zdolność organizacyjną do realizacji przedmiotu zamówienia tj. dysponuje lub
będzie dysponował nast. osobami oddelegowanymi do realizacji zamówienia:
W OBP:
• min 1 osobą odp. za ocenę ryzyka, posiadającą co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie
oceny ryzyka kredytowego MŚP
• min 1 osobą odp. za pozyskiwanie Odbiorców Wsparcia oraz ich obsługę do momentu zawarcia Umowy
Poręczenia, w tym przygotowywanie niezbędnej dokumentacji, posiadającą co najmniej 2 lata doświadczenia
zawodowego w zakresie sprzedaży MŚP produktów finansowych o charakterze gwarancyjnym lub dłużnym;
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• min 1 osobą odp. za obsługę zawartych Umów Poręczeń, posiadającą co najmniej 1 rok doświadczenia
zawodowego zakresie obsługi umów zawartych z MŚP na produkty finansowe o charakterze gwarancyjnym lub
dłużnym
Czynności przewidziane w OBP mogą wykonywać 2 osoby pod warunkiem, że osoba która będzie odp. za
czynności w 2 ww. obszarach będzie posiad. dośw. dla każdego z ww. obszarów.
W OWP i ODW:
• min. 1 osobą odp. za obsługę Umów Poręczeń, posiadającą co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w
zakresie obsługi umów zawartych z MŚP na produkty finansowe o charakterze gwarancyjnym lub dłużnym
• min. 1 osobą odp. za dochodzenie wierzytelności posiadającą co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w zakresie windykacji lub ukończone studia prawnicze.
Czynności przewidziane w OWP oraz w ODW może wykonywać 1 osoba pod warunkiem, że spełnia łącznie
wymagania przewidziane dla ww. okresów.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zdolność organizacyjna
podlega sumowaniu, natomiast niezbędnym dośw. w realizacji musi się wykazać podmiot, który będzie
wykonywał kluczowe części zamówienia (określone w pkt. III.6. SIWZ).
DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WAR. UDZIAŁU W POSTĘPOW.
1. Zamawiający żąda wraz z ofertą następujących dokumentów:
1.1 w celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępow.:
a) JEDZ.
2. Na podstawie art. 26 ust. 1 PZP Zamawiający wezwie do złożenia:
2.1 w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
Dotyczących zdolności technicznej i zawodowej Wykonawcy:
a) Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub
są wykonywane należycie (zał. 9 do SIWZ);
Dotyczących zdolności technicznej i zawodowej osób:
b) Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych
zaświadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami (zał. 10 do SIWZ).
Powinno być:
WAR. UDZIAŁU - ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA LUB ZAWODOWA
1. Zamawiający uzna za spełniony warunek dot. zdolności technicznej i zawodowej, jeżeli Wykonawca
dysponuje niezbędnym doświadczeniem w udzielaniu poręczeń kredytów/pożyczek/leasingu dla MŚP (nie
dotyczy leasingu zwrotnego) i wykaże się należytym wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie usługi/usług,
polegających na:
• dla części I – udzieleniu (zawarciu umów) min 20 poręczeń kredytów/pożyczek/leasingu dla MŚP o łącznej
wartości nie mniejszej niż 10 mln PLN
• dla części II – udzieleniu (zawarciu umów) min 40 poręczeń kredytów/pożyczek/leasingu dla MŚP o łącznej
wartości nie mniejszej niż 20 mln PLN.
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2. Zamawiający uzna za spełniony warunek dot. zdolności technicznej i zawodowej osób (dla cz. I i II), jeżeli
Wykonawca wykaże, iż posiada zdolność organizacyjną do realizacji przedmiotu zamówienia tj. dysponuje lub
będzie dysponował nast. osobami oddelegowanymi do realizacji zamówienia:
W OBP:
• min 1 osobą odp. za ocenę ryzyka, posiadającą co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie
oceny ryzyka kredytowego MŚP
• min 1 osobą odp. za pozyskiwanie Odbiorców Wsparcia oraz ich obsługę do momentu zawarcia Umowy
Poręczenia, w tym przygotowywanie niezbędnej dokumentacji, posiadającą co najmniej 2 lata doświadczenia
zawodowego w zakresie sprzedaży MŚP produktów finansowych o charakterze gwarancyjnym lub dłużnym;
• min 1 osobą odp. za obsługę zawartych Umów Poręczeń, posiadającą co najmniej 1 rok doświadczenia
zawodowego zakresie obsługi umów zawartych z MŚP na produkty finansowe o charakterze gwarancyjnym lub
dłużnym
Czynności przewidziane w OBP mogą wykonywać 2 osoby pod warunkiem, że osoba która będzie odp. za
czynności w 2 ww. obszarach będzie posiad. dośw. dla każdego z ww. obszarów.
W OWP i ODW:
• min. 1 osobą odp. za obsługę Umów Poręczeń, posiadającą co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w
zakresie obsługi umów zawartych z MŚP na produkty finansowe o charakterze gwarancyjnym lub dłużnym
• min. 1 osobą odp. za dochodzenie wierzytelności posiadającą co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w zakresie windykacji lub ukończone studia prawnicze.
Czynności przewidziane w OWP oraz w ODW może wykonywać 1 osoba pod warunkiem, że spełnia łącznie
wymagania przewidziane dla ww. okresów.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zdolność organizacyjna
podlega sumowaniu, natomiast niezbędnym dośw. w realizacji musi się wykazać podmiot, który będzie
wykonywał kluczowe części zamówienia (określone w pkt. III.6. SIWZ).
DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WAR. UDZIAŁU W POSTĘPOW.
1. Zamawiający żąda wraz z ofertą następujących dokumentów:
1.1 w celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępow.:
a) JEDZ.
2. Na podstawie art. 26 ust. 1 PZP Zamawiający wezwie do złożenia:
2.1 w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
Dotyczących zdolności technicznej i zawodowej Wykonawcy:
a) Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub
są wykonywane należycie (zał. 9 do SIWZ);
Dotyczących zdolności technicznej i zawodowej osób:
b) Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych
zaświadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami (zał. 10 do SIWZ).
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
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Zamiast:
Data: 26/11/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 10/12/2018
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 26/11/2018
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 10/12/2018
Czas lokalny: 10:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


