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Gdańsk, dn. 06.12.2018 r.  

PFR/IIF/ZP/BS/115/18 
 
 
 
dotyczy: postępowania nr PFR/3/2018 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na usługę uruchomienia i zarządzania produktem gwarancyjnym, opublikowanego  
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 17.10.2018 r. pod numerem 2018/S 200-
454582 oraz zmienionego ogłoszeniem nr 2018/S 224-513302 z dnia 21.11.2018 r. 
 
 
 

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 jedn. 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 27.11.2018 r. 
 
pytanie 1 
Załączniki nr 13 do SIWZ, ust. 8., str. 17 wskazuje, że Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, 
aby Umowy Poręczenia zawierane przez Wykonawcę z Odbiorcami Wsparcia były zgodne  
z postanowieniami Umowy oraz zawierały m.in. postanowienia w zakresie: 

a) 8.9.2. zobowiązania Odbiorcy Wsparcia do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji  
i ewidencji księgowej związanej z Kredytem objętym Jednostkowym Poręczeniem; 

Proszę o potwierdzenie, że odpowiednia dokumentacja i ewidencja księgowa, do 
prowadzenia której zobowiązany jest Odbiorca Wsparcia dotyczy wyłącznie potwierdzenia 
faktu zaciągnięcia zobowiązania w Instytucji Finansowej, bez konieczności 
dokumentowania wydatkowania środków z kredytu. 

b) 8.9.7. zobowiązania Odbiorcy wsparcia do realizacji Umowy Kredytu oraz Umowy 
Poręczenia z najwyższą starannością uwzględniając profesjonalny charakter swojej 
działalności; 

Poręczenie udzielane przez Wykonawcę, jest poręczeniem o którym mowa w art. 876 KC, to 
znaczy zobowiązaniem poręczyciela względem wierzyciela do wykonania zobowiązania na 
wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Tym samym z chwilą udzielenia 
poręczenia i wydania przez Wykonawcę Oświadczenie o udzielonym poręczeniu, poręczenie 
staje się bezwarunkowe, płatne na pierwsze żądanie Instytucji Finansowej, w sytuacji gdyby 
dłużnik nie wywiązał się z umowy kredytu. Wykonawca niezależnie od faktu 
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niewywiązywania się Odbiorcy Wsparcia z nałożonych na niego zobowiązań, nie ma 
możliwości skorzystania z prawa regresu, do czasu wypłaty poręczenia. 
Biorąc zatem pod uwagę, że udzielone Jednostkowe Poręczenia mają charakter 
bezwarunkowy, Wykonawca nie ma możliwości zastosowania jakichkolwiek narzędzi oraz 
wprowadzenia zapisów umownych zabezpieczających prawidłową realizacje Operacji, 
ponieważ skutkowałoby to utratą bezwarunkowego charakteru udzielanego poręczenia,  
a tym samym brakiem zainteresowania po stronie Instytucji finansowych z przyjęcia tego 
typu zabezpieczenia. 
Proszę o potwierdzenie, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za 
działania/zaniechania Odbiorcy Wsparcia, o ile Wykonawca wykona swoje obowiązki 
wynikające z Umowy zgodnie z jej postanowieniami, z zachowaniem należytej staranności  
i uwzględnieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności i nie będzie to 
skutkowało koniecznością usunięcia takiego jednostkowego wsparcia z Portfela 
Jednostkowych Poręczeń lub brakiem możliwości wnioskowania do Zamawiającego  
o wypłatę jednostkowego Reporęczenia. 
 
pytanie 2  
Załączniki nr 13 do SIWZ, ppkt. 10.7., str. 19 zobowiązuje Wykonawcę do przeprowadzania 
kontroli u Odbiorców Wsparcia. Kontrole mogą mieć dwojaki charakter „zza biurka” oraz „na 
miejscu”. 
Biorąc pod uwagę brak konieczności dokumentowania przez Odbiorców Wsparcia 
wydatkowania kwoty kredytu zabezpieczonego Jednostkowym Poręczeniem, proszę  
o potwierdzenie, że wyznaczenie zakresu przeprowadzanej kontroli u Odbiorców Wsparcia 
leży po stronie Wykonawcy. 
 
pytanie 3 
Załączniki nr 13 do SIWZ, ppkt. 10.7.11. i 10.7.12, str. 20 wskazują na konieczność 
wydawania zaleceń pokontrolnych. 
Z uwagi na charakter prowadzonej przez Wykonawcę działalności, tzn. udzielanie poręczeń 
kredytowych, Wykonawca niezależnie od faktu niewywiązywania się Odbiorcy Wsparcia  
z nałożonych na niego zaleceń pokontrolnych, nie ma możliwości skorzystania z prawa 
regresu, do czasu wypłaty poręczenia. Umowa poręczenia ma charakter bezwarunkowy. 
Proszę o potwierdzenie, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za 
działania/zaniechania Odbiorcy Wsparcia, o ile Wykonawca wykona swoje obowiązki 
wynikające z Umowy zgodnie z jej postanowieniami, z zachowaniem należytej staranności  
i uwzględnieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności i nie będzie to 
skutkowało koniecznością usunięcia takiego jednostkowego wsparcia z Portfela 
Jednostkowych Poręczeń lub brakiem możliwości wnioskowania do Zamawiającego  
o wypłatę jednostkowego Reporęczenia. 
 
pytanie 4 
Załączniki nr 3 do Umowy nr PFR/3/2018/[…]/[…], pkt 3, str. 6. 
Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że nie nastąpiło nakładanie się finansowania na 
podstawie Umowy Kredytu objętej Jednostkowym Poręczeniem z finansowaniem 
pochodzącym z innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej. Weryfikacja w zakresie 
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nakładania się finansowania została przeprowadzona zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 
3.4 i 3.5 Umowy; 
Proszę o potwierdzenie, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za 
działania/zaniechania Odbiorcy Wsparcia po dacie udzielenia Jednostkowego Poręczenia, 
o ile Wykonawca dokona weryfikacji w zakresie nakładania się finansowania zgodnie  
z zasadami opisanymi w pkt. 3.4 i 3.5 Umowy i nie będzie to skutkowało koniecznością 
usunięcia takiego jednostkowego wsparcia z Portfela Jednostkowych Poręczeń lub brakiem 
możliwości wnioskowania do Zamawiającego o wypłatę jednostkowego Reporęczenia. 
 
 
Odpowiedzi: 

 
Ad. 1. 
Odbiorca Wsparcia nie jest zobowiązany wobec Wykonawcy do dokumentowania 
wydatkowania środków z kredytu objętego Jednostkowym Poręczeniem. 
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za działania/zaniechania Odbiorcy Wsparcia  
w sytuacji, w której Niezgodność po stronie Odbiorcy Wsparcia powstała z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy,  o ile wykaże on, że nie miał możliwości zapobiec wystąpieniu 
tej Niezgodności, a przy udzielaniu Jednostkowego Poręczenia oraz w trakcie obowiązywania 
Umowy Poręczenia wykonał swoje obowiązki wynikające z Umowy zgodnie z jej 
postanowieniami, z zachowaniem należytej staranności i z uwzględnieniem profesjonalnego 
charakteru prowadzonej działalności. Spełnienie powyższych warunków nie będzie 
skutkowało koniecznością usunięcia takiego jednostkowego wsparcia z Portfela 
Jednostkowych Poręczeń i brakiem możliwości wnioskowania do Zamawiającego o wypłatę 
Jednostkowego Reporęczenia.  
 
Ad. 2. 
Wyznaczenie zakresu przeprowadzanej kontroli u Odbiorców Wsparcia leży po stronie 
Wykonawcy. 
 
Ad. 3.  
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za działania/zaniechania Odbiorcy Wsparcia  
w sytuacji, w której Niezgodność po stronie Odbiorcy Wsparcia powstała z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy,  o ile wykaże on, że nie miał możliwości zapobiec wystąpieniu 
tej Niezgodności, a przy udzielaniu Jednostkowego Poręczenia oraz w trakcie obowiązywania 
Umowy Poręczenia wykonał swoje obowiązki wynikające z Umowy zgodnie z jej 
postanowieniami, z zachowaniem należytej staranności i z uwzględnieniem profesjonalnego 
charakteru prowadzonej działalności. Spełnienie powyższych warunków nie będzie 
skutkowało koniecznością usunięcia takiego jednostkowego wsparcia z Portfela 
Jednostkowych Poręczeń i brakiem możliwości wnioskowania do Zamawiającego o wypłatę 
Jednostkowego Reporęczenia.  
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Ad. 4.  
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za działania/zaniechania Odbiorcy Wsparcia  
w sytuacji, w której Niezgodność po stronie Odbiorcy Wsparcia powstała z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy,  o ile wykaże on, że nie miał możliwości zapobiec wystąpieniu 
tej Niezgodności, a przy udzielaniu Jednostkowego Poręczenia oraz w trakcie obowiązywania 
Umowy Poręczenia wykonał swoje obowiązki wynikające z Umowy zgodnie z jej 
postanowieniami, z zachowaniem należytej staranności i z uwzględnieniem profesjonalnego 
charakteru prowadzonej działalności. Spełnienie powyższych warunków nie będzie 
skutkowało koniecznością usunięcia takiego jednostkowego wsparcia z Portfela 
Jednostkowych Poręczeń i brakiem możliwości wnioskowania do Zamawiającego o wypłatę 
Jednostkowego Reporęczenia.  
 
 

Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia, Zamawiający informuje o odstąpieniu od 
konieczności dokonywania przez Wykonawcę cyklicznej weryfikacji występowania 
Odbiorców Wsparcia w ogólnodostępnych bazach podmiotów, które otrzymały wsparcie  
z funduszy europejskich oraz w aplikacji SHRIMP i SUDOP w trakcie obowiązywania Umowy 
Poręczenia.  Wykonawca powinien dokonać takiej weryfikacji  przed udzieleniem wsparcia 
jako warunek udzielenia Jednostkowego Poręczenia. Tym samym powołując się na art. 38 
ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje 
modyfikacji następujących postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 12 do SIWZ) – pkt 6.14 

otrzymuje brzmienie: 
weryfikacja nakładania się finansowania przyznanego w ramach Operacji  
z finansowaniem z innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej (przed udzieleniem 
wsparcia jako warunek udzielenia Jednostkowego Poręczenia); 
 

2. Wzór umowy (załącznik nr 13 do SIWZ): 
a) pkt 2.3.15 otrzymuje brzmienie: 

weryfikacja nakładania się finansowania przyznanego w ramach Operacji  
z finansowaniem z innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej (przed 
udzieleniem wsparcia jako warunek udzielenia Jednostkowego Poręczenia), 
zgodnie z postanowieniami pkt. 3.4 Umowy; 
 

b) pkt 3.4 otrzymuje brzmienie: 
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, aby w ramach realizacji Umowy nie 
nastąpiło nakładanie się finansowania przyznanego w ramach Operacji  
z finansowaniem z innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej. 
Weryfikacja powyższego warunku winna być dokonana przez Wykonawcę 
przed udzieleniem wsparcia jako warunek udzielenia Jednostkowego 
Poręczenia. Potwierdzeniem wykonania powyższego zobowiązania 
Wykonawcy będzie udokumentowanie przeprowadzonej weryfikacji  
w ogólnodostępnych bazach:(i) beneficjentów funduszy europejskich, (ii) 
SHRIMP, (iii) SUDOP, którą Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć 
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Zamawiającemu na każde żądanie, np. w formie wydruków z potwierdzeniem 
daty weryfikacji. 
 

c) pkt 3.5 – zostaje wykreślony; zmienia się również numeracja (pkt. 3.6 - 3.12); 
 

d) pkt 10.7.4 otrzymuje następujące brzmienie: 
Kontrole „zza biurka” obejmują swoim zakresem w szczególności dokumenty 
dotyczące udzielonych Jednostkowych Poręczeń, a także wykluczające 
nakładanie się finansowania przyznanego z innych źródeł pomocy krajowej  
i zagranicznej (przed udzieleniem wsparcia). 
 

3. Procedura rozliczeń (załącznik nr 3 do Wzoru umowy) – pkt 3, str. 6 otrzymuje 
następujące brzmienie: 
Nie wystąpiła Niezgodność powodująca, iż zgodnie z postanowieniami Umowy 
Wykonawca nie jest uprawniony do żądania wypłaty Jednostkowego Reporęczenia 
przez Zamawiającego. 

 
Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o której mowa 

powyżej powoduje, że wyjaśnienia z dnia 16.11.2018 r. (znak PFR/IIF/ZP/BS/111/18) 
przestają być wiążące dla Wykonawców w zakresie odpowiedzi na pytanie nr 16. 
 

W związku z dokonanymi zmianami, przesunięciu ulega termin składania oraz 
otwarcia ofert, który zostaje wydłużony do dnia 21.12.2018 r. Godziny pozostają bez zmian. 
Stosowne zmiany zostały naniesione do SIWZ (pkt XIII.19, pkt XIV.1, pkt XIV.5). 

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

 
 

 
Z poważaniem, 
 
/-/  z up. Zarządu 
 
Hanna Stefańska 

 
 
 

 
 
 
 
 
Załączniki: 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
2. załącznik nr 12 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
3. załącznik nr 13 do SIWZ – Wzór umowy 
4. załącznik nr 3 do Wzoru umowy – Procedura rozliczeń 
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