Umowa ramowa nr …….

Zawarta w dniu ………………… r. pomiędzy:
1. Funduszem Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego Spółka Akcyjna z siedzibą
w Poznaniu, ul. Piękna 58, 60-589 Poznań (REGON: 634269441, NIP: 7781397561, kapitał zakładowy
13 350 000,00 PLN w całości wpłacony), zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000094064, zwaną dalej „Poręczycielem”
reprezentowaną przez:
……………………………………………………….
a
2. ………………………………………………………………….
z
siedzibą
……………………………
(REGON:
………………,
NIP: ………………………), zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonym przez Sąd Rejonowy w …………………, ……. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: ……………………, zwanym dalej „Przedsiębiorcą” lub „MŚP” reprezentowaną przez:
………………………………………………………..

zwanymi dalej łącznie „Stronami”
§1
Postanowienia ogólne
1. Na podstawie niniejszej umowy Poręczyciel, w zakresie limitów i w okresie wskazanym w ust. 2 umowy,
zobowiązuje się – na wniosek Przedsiębiorcy i na warunkach określonych w niniejszej Umowie,
po każdorazowej pozytywnej decyzji – udzielać jednostkowych poręczeń (dalej Poręczenie) za zobowiązania
Przedsiębiorcy wobec Beneficjentów/Zamawiających tytułem zabezpieczenia:
1) zapłaty wadium,
2) należytego wykonania umowy,
3) usunięcia wad i usterek,
4) zwrotu zaliczki,
5) wadium przetargowego, należytego wykonania zobowiązania oraz należytego wykonania umowy
o podwykonawstwo w przetargu publicznym - ze środków Województwa Małopolskiego przez
MFR sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (zwane dalej Poręczeniami Reporęczonymi).
2. Przedsiębiorca niniejszym przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje, iż przyznane przez Poręczyciela
odnawialne limity zaangażowania, zwane dalej „Limitami” obowiązują w okresie od …………………. r. do
……………………. r. i wynoszą:

1) dla Poręczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 – ……………. zł (słownie: ……………………………),
2) dla Poręczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 5 – ……………. zł (słownie: ……………………………), przy czym:
a) łączna kwota Poręczeń na zabezpieczenie wadium przetargowego w przetargu publicznym
nie może być wyższa niż … zł (słownie: …),
b) łączna kwota Poręczeń na zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązania oraz należytego
wykonania umowy o podwykonawstwo w przetargu publicznym nie może być wyższa niż … zł
(słownie: …).
3. Poręczyciel ma prawo wedle swojego uznania w każdym czasie do częściowego lub całkowitego ograniczenia
ustalonych Limitów, ze skutkiem na przyszłość, co Przedsiębiorca akceptuje.
4. Poręczyciel jest funduszem poręczeniowym, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2000 nr 109 poz. 1158 z późn. zm.).
§2
Udzielanie Poręczeń
1. Udzielanie Poręczenia odbywa się na warunkach określonych w niniejszej umowie z zastrzeżeniem,
iż Poręczenia Reporęczone przez MFR, udzielane są na warunkach określonych w § 9 Umowy – Metryce
Produktu, Regulaminie Poręczeń MFR który stanowi załącznik nr 1 do umowy oraz pozostałych postanowień
niniejszej Umowy. W odniesieniu do Poręczeń Reporęczonych przez MFR w przypadku rozbieżności lub
sprzeczności pomiędzy postanowieniami ww. dokumentów a Umową, pierwszeństwo mają postanowienia
§ 9 – Metryki Produktu, Regulaminu Poręczeń MFR oraz niniejszej Umowy.
2. Jednostkowe Poręczenie może być udzielone wyłącznie w złotych polskich na okres nie dłuższy niż
180 miesięcy z wyłączeniem Poręczeń Reporęczonych.
3. Udzielenie Poręczenia, każdorazowo poprzedzone jest pisemnym wnioskiem Przedsiębiorcy o udzielenie
poręczenia (zwanym dalej Wnioskiem), składanym na formularzu wymaganym przez Poręczyciela, który
określa również podstawowy zakres wymaganej dokumentacji. W każdym przypadku Poręczycielowi
przysługuje prawo żądania dokumentów i informacji ponad zakres wymagany we Wniosku – Dokumentacji
uzupełniającej.
4. Wniosek wraz z wymaganą dokumentacją może być przekazany Poręczycielowi w formie dokumentowej,
np. pocztą elektroniczną.
5. Z wyłączeniem Poręczeń, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 umowy, decyzję w sprawie udzielenia bądź
odmowy udzielenia Poręczenia, Poręczyciel podejmie bez zbędnej zwłoki, lecz nie później jak w ciągu 7 dni
roboczych od momentu otrzymania kompletnego Wniosku, a jeżeli była wymagana to Dokumentacji
uzupełniającej.
6. Dla Poręczeń innych niż Poręczenia wskazane w § 1 ust. 1 pkt 1 umowy, po pozytywnej ocenie Wniosku
Przedsiębiorcy, Poręczyciel przesyła na adres poczty elektronicznej Przedsiębiorcy projekt Poręczenia, który
ten akceptuje w terminie 48 godzin od godziny jej otrzymania. Brak informacji zwrotnej w ww. terminie uznaje
się za jego akceptację i skutkuje przygotowaniem dokumentu Poręczenia. Akceptacja lub zaistnienie warunków
które niniejsza umowa z nimi zrównuje oznacza, że Przedsiębiorca zapoznał się z treścią Poręczenia, akceptuje
ją i uznaje, że spełnia ona wszystkie wymogi Beneficjenta/Zamawiającego oraz zrzeka się wobec Poręczyciela
wszelkich roszczeń, w tym roszczeń odszkodowawczych które mogłyby powstać wskutek udzielonego
Poręczenia.
7. Dokument Poręczenia Przedsiębiorca odbiera osobiście w siedzibie Poręczyciela lub wnioskuje o dostarczenie
go w wersji elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres poczty
elektronicznej lub w formie pisemnej przesyłką kurierską lub pocztową. W przypadku wysyłki przesyłką
pocztową lub kurierską Poręczyciel nie ponosi odpowiedzialności za termin doręczenia Poręczenia.
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8. W przypadku udzielania Poręczeń, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 umowy, zastosowanie mają
postanowienia:
1) Przedsiębiorca w ramach przyznanych Limitów każdorazowo składa Poręczycielowi Wniosek w terminie
umożliwiającym Poręczycielowi jego analizę oraz udzielenie Poręczenia, nie później jednak niż 3 dni
robocze przed upływem terminu do złożenia oferty Beneficjentowi/Zamawiającemu.
2) Jeżeli Wniosek zostanie złożony przez Przedsiębiorcę później niż 3 dni robocze przed upływem okresu
obowiązywania niniejszej umowy, to Poręczyciel nie będzie zobowiązany do jego oceny i udzielenia
Poręczenia.
3) Poręczyciel każdorazowo analizuje Wniosek Przedsiębiorcy oraz uprawniony jest do dokonania
ponownej oceny sytuacji Przedsiębiorcy, w tym sytuacji finansowej zgodnie ze stosowaną metodologią.
4) Poręczyciel w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia kompletnego Wniosku na adres poczty
elektronicznej powiadomi Przedsiębiorcę o wyniku rozpatrzenia jego wniosku.
5) Kwota Poręczenia każdorazowo będzie równa wymagalnej przez Beneficjenta/Zamawiającego w danym
postępowaniu lub danej części postępowania wysokości wadium.
6) W razie podjęcia przez Poręczyciela pozytywnej decyzji o udzieleniu Poręczenia, projekt przesyła na
adres poczty elektronicznej Przedsiębiorcy. Jeżeli w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00, w ciągu
8 godzin od doręczenia mu poczty elektronicznej Przedsiębiorca nie zgłosi uwag, Poręczyciel udzieli
Poręczenia w brzmieniu zgodnym z treścią przesłanego projektu. W takim przypadku przyjmuje się,
że Przedsiębiorca zapoznał się z jego treścią, akceptuje ją i uznaje, że spełnia ona wszystkie wymogi
określone przez Beneficjenta/Zamawiającego a Przedsiębiorca nie będzie rościć żadnych pretensji do
Poręczyciela w związku z udzielonym Poręczeniem i zrzeka się z tego tytułu wszelkich roszczeń w tym
również wynikających z wykluczenia go z postępowania przetargowego z powodów dotyczących
przedłożonego Poręczenia.
7) Udzielając jednostkowych Poręczeń przyjmie odpowiedzialność solidarną wraz z Przedsiębiorcą za
zobowiązanie Przedsiębiorcy do zapłaty wadium.
8) Każdorazowo odpowiedzialność Poręczyciela z tytułu udzielonego jednostkowego Poręczenia
obejmować będzie spłatę aktualnego i wymagalnego zobowiązania Przedsiębiorcy z tytułu wadium
wobec Beneficjanta/Zamawiającego.
9) Zakres odpowiedzialność Poręczyciela z tytułu udzielonego poręczenia nie obejmuje: odsetek, prowizji,
opłat ani innych kosztów związanych z udziałem w postępowaniu, które mogłyby przysługiwać
Beneficjentowi/Zamawiającemu.
9. Poręczycielowi przysługuje prawo do wstrzymania rozpatrywania Wniosków i udzielania Poręczeń
w wykonaniu niniejszej umowy, w szczególności w sytuacji, gdy:
1) przekroczenia Limitów zaangażowania ustalonych w niniejszej umowie,
2) z jakiegokolwiek jednostkowego Poręczenia udzielonego na zlecenie Przedsiębiorcy zostało zgłoszone
przez Beneficjenta/Zamawiającego roszczenie,
3) Przedsiębiorca nie zapłacił prowizji i/lub opłat za udzielone Poręczenie,
4) Poręczyciel stwierdzi zwiększony poziom ryzyka,
5) Przedsiębiorca uchybi postanowieniom niniejszej umowy lub nie będzie spełniał warunków do
skorzystania z Poręczenia.
10. Po ustaniu okoliczności określonych w ust. 9, Poręczyciel wznowi przyjmowanie Wniosków i udzielania
Poręczeń.
11. Przedsiębiorca oświadcza, że znane są mu skutki prawne udzielenia na jego wniosek Poręczenia w tym skutki
klauzul zawartych w treści Poręczenia w szczególności takich jak „bezwarunkowo”, „nieodwołalnie”,
„na pierwsze żądanie” oraz skutki prawne powstania świadczenia zwrotnego Poręczyciela względem
Przedsiębiorcy.
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§3
Zabezpieczenie Poręczeń udzielanych w ramach Limitów
1. Celem zabezpieczenia roszczeń zwrotnych Poręczyciela do Przedsiębiorcy, które mogą powstać w związku
z realizacją wypłaty na rzecz Beneficjentów/Zamawiających świadczeń z tytułu jednostkowych Poręczeń
udzielonych na podstawie niniejszej umowy w tym zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie,
kosztów dochodzenia należności oraz prowizji i opłat za udzielone Poręczenia, Przedsiębiorca:
1) wystawi 2 (dwa) weksle in blanco na zalecenie Poręczyciela wraz z deklaracją wekslową,
2) wystawi 2 (dwa) weksle in blanco na zlecenie MFR wraz z deklaracją wekslową,
3) ………………………. (tu wskazać inne zabezpieczenia w razie ich przyjęcia).
Ustanowienie ww. zabezpieczeń jest warunkiem udzielania Poręczeń w ramach niniejszej umowy.
2. Poręczyciel jest uprawniony do skorzystania z przyjętych zabezpieczeń do dnia, w którym wygasa
odpowiedzialności Poręczyciela z tytułu ostatniego jednostkowego Poręczenia, udzielonego w wykonaniu
niniejszej umowy i nie posiada on wymagalnych roszczeń wobec Przedsiębiorcy.
3. W przypadku, gdyby udzielona na wniosek Przedsiębiorcy ilość czynnych jednostkowych Poręczeń miała być
większa niż dwa, wówczas Przedsiębiorca na żądanie Poręczyciela przed udzieleniem kolejnego jednostkowego
Poręczenia jako zabezpieczenie złoży weksel in blanco na zlecenie Poręczyciela oraz na zalecenie MFR wraz
z deklaracjami wekslowymi.
4. Jeżeli przyjęto inne niż weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową prawne zabezpieczenia spłaty, a w okresie
obowiązywania niniejszej umowy Poręczyciel uzna, iż wartość ustanowionych zabezpieczeń uległa
zmniejszeniu, Przedsiębiorca – na wezwanie Poręczyciela – ma obowiązek ustanowić dodatkowe
zabezpieczenia uzgodnione każdorazowo z Poręczycielem pod rygorem wstrzymania udzielenia dalszych
Poręczeń.
5. Wszelkie koszty ustanowienia, zmiany i zwolnienia zabezpieczeń obciążają Przedsiębiorcę.
6. Przedsiębiorca wyraża zgodę, aby weksle, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w terminie 1 miesiąca liczonego od
dnia wygaśnięcia odpowiedzialności Poręczyciela z tytułu ostatniego z udzielonych jednostkowych Poręczeń
i całkowitej spłaty wszelkich należności Przedsiębiorcy wobec Poręczyciela, zostały komisyjnie zniszczone,
a protokół z dokonania zniszczenia został mu doręczony na pisemny wniosek.
§4
Wynagrodzenie Poręczyciela
1. Każdorazowe udzielenie i zmiana Poręczenia w wykonaniu niniejszej umowy oraz inne czynności wykonywane
przez Poręczyciela podlegają prowizji lub opłacie, w wysokości określonej na podstawie Tabeli Opłat.
2. Wysokość opłat i prowizji może ulec zmianie, co nie stanowi zmiany Umowy i następuje od 7 dnia, w którym
Poręczyciel zamieścił Tabelę na swojej stronie internetowej.
3. Zapłacone przez Przedsiębiorcę prowizje i opłaty nie podlegają zwrotowi.
§5
Regres
1. W przypadku realizacji przez Poręczyciela zapłaty kwoty Poręczenia Beneficjentowi/Zamawiającemu,
Przedsiębiorca stanie się z tego tytułu dłużnikiem Poręczyciela (dalej Roszczenie zwrotne) i będzie zobowiązany
do zwrotu zapłaconej przez Poręczyciela kwoty wraz z należnymi odsetkami ustawowymi w transakcjach
handlowych liczonymi od następnego dnia roboczego po dniu zapłaty przez Poręczyciela ww. należności,
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2.

3.

4.

5.

płatnych w terminie 5 dni od dnia otrzymania żądania zapłaty.
Przedsiębiorca akceptuje i przyjmuje do wiadomości, że decyzja Poręczyciela co do zapłaty kwoty Poręczenia
(wskazanej w jednostkowym Poręczeniu), dokonana zgodnie z warunkami określonymi w Poręczeniu stanowi
suwerenną i wyłączną decyzję Poręczyciela, której Przedsiębiorca nie będzie podważał lub wzruszał
w jakikolwiek prawem przewidziany sposób. Nadto Przedsiębiorca zrzeka się wobec Poręczyciela wszelkich
roszczeń wynikających z dokonanej przez Poręczyciela zapłaty kwoty poręczenia. W celu uniknięcia
wątpliwości, Strony zgodnie postanawiają, że powyższe nie stanowi zrzeczenia się roszczeń Przedsiębiorcy
wobec Beneficjenta/Zamawiającego.
Przedsiębiorca zrzeka się wobec Poręczyciela jakichkolwiek zarzutów z tytułu Roszczenia zwrotnego oraz
nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązuje się dokonać zwrotu zapłaconej przez Poręczyciela kwoty
w terminie określonym w ust. 1.
W przypadku niespełnienia przez Przedsiębiorcę zobowiązania określonego w ust. 1, Poręczyciel będzie
dochodził swoich roszczeń w stosunku do Przedsiębiorcy wedle swego wyboru z posiadanych zabezpieczeń lub
na zasadach ogólnych przewidzianych w przepisach prawa. Poręczyciel będzie uprawniony do wpisania na
wekslu sumy wekslowej obejmującej wartość niespłaconego długu wraz z wszystkimi kosztami jakie poniósł
w celu jego wyegzekwowania w tym należnymi odsetkami, kosztami postępowania sądowego i kosztami
postępowania egzekucyjnego oraz kosztami usług świadczonych przez osoby trzecie w celu dochodzenia
roszczeń od Przedsiębiorcy. Wskazana w zdaniu poprzednim kwota może obejmować roszczenia Poręczyciela
wynikające z więcej niż jednego jednostkowego Poręczenia.
Poręczyciel może dokonać przelewu wierzytelności, które posiada wobec Przedsiębiorcy.
§6
Obowiązki informacyjne

1. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznego, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od zaistnienia
któregokolwiek ze zdarzeń, o którym mowa poniżej, informowania Poręczyciela o każdym z następujących
faktów:
1) wszelkich okolicznościach, dotyczących zobowiązań zabezpieczanych jednostkowymi Poręczeniami,
które mają lub mogą mieć wpływ na ich wykonanie,
2) rozwiązaniu umowy przez którąkolwiek ze Stron, w związku z którą udzielono Poręczenia,
3) zmianach formy prawnej, adresu siedziby, zakresu prowadzonej działalności przedsiębiorstwa,
wdrożeniu w przedsiębiorstwie programów restrukturyzacyjnych (naprawczych), zmianie kapitałów
własnych z wyjątkiem tych, które wynikają ze zmian wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego,
4) zaciągnięciu zobowiązania z tytułu kredytu, pożyczki, udzielonego poręczenia lub innego zobowiązania
finansowego mającego istotny wpływ na sytuację finansowo-ekonomiczną Przedsiębiorcy,
5) złożeniu wniosku o wszczęcie lub o wszczęciu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego,
ugodowego lub likwidacyjnego, a także prowadzeniu egzekucji w stosunku do Przedsiębiorcy.
2. Na wezwanie Poręczyciela Przedsiębiorca zobowiązany jest przedstawić aktualne dokumenty, w tym między
innymi: sprawozdanie finansowe, zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o braku zaległości, opinie banków
prowadzących rachunki rozliczeniowe i kredytowe oraz inne wskazane przez Poręczyciela dokumenty
i informacje.
3. Przedsiębiorca zobowiązany jest na żądanie Poręczyciela przekazać i/lub umożliwić upoważnionym przez niego
osobom wgląd we wszelkie dokumenty, które Poręczyciel uzna za istotne dla oceny ryzyka lub analizy
zgłoszonego przez Beneficjenta/Zamawiającego żądania zapłaty zarówno w okresie obowiązywania umowy jak
i bezterminowo po jej wygaśnięciu.
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§7
Klauzula RODO w zakresie niniejszej umowy oraz jednostkowych Poręczeń,
o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-4
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (RODO) informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poręczyciel.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania czynności mających na celu zawarcie
umowy i jej realizację, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Art. 6, ust. 1, lit. b) RODO.
Pani/Pana dane osobowe mogą być również wykorzystywane do zapewnienia komunikacji pomiędzy Stronami,
promowania działań realizowanych przez Poręczyciela lub jeżeli zajdzie taka potrzeba, w celu windykacji
należności na podstawie tzw. uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (Art. 6, ust. 1 lit. f).
Pani/Pana dane osobowe będą również przetwarzane w celu spełnienia wymagań prawnych w obszarze
księgowości. Jest to podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynikająca z Art. 6, ust. 1, lit. c)
RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji umowy (Art. 6, ust. 1, lit. b), po zakończeniu
umowy w celu ewentualnych roszczeń z nią związanych (Art. 6, ust. 1, lit. f) oraz okres wynikający z wymagań
prawnych nakładanych na Administratora w obszarze księgowości (Art. 6 ust. 1, lit. c). Pani/Pana dane
osobowe mogą zostać udostępnione dostawcom systemów informatycznych, kancelariom prawnym
i notariuszom, bankom i ubezpieczycielom, brokerom ubezpieczeniowym i pośrednikom sprzedaży oraz
firmom doradczym i audytowym, z którymi współpracuje Administrator.
4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować się
z inspektorem ochrony danych osobowych Poręczyciela, ul. Piękna 58, 60-589 Poznań, adres email
biuro@fripww.pl.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan także
prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy
i współpracy z Administratorem.
§8
Klauzula RODO w zakresie niniejszej umowy oraz Poręczeń,
o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 5
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (RODO) informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poręczyciel oraz Małopolski
Fundusz Rozwoju spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków, KRS 0000709209 (dalej
MFR).
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania czynności mających na celu zawarcie
niniejszej umowy oraz umowy o pośrednictwo finansowe nr MRF/3/POR2/1/2021/U z 8 grudnia 2021 r. i ich
realizacji, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Art. 6, ust. 1, lit. b) RODO. Pani/Pana dane
osobowe mogą być również wykorzystywane do zapewnienia komunikacji pomiędzy Stronami i MFR,
promowania działań realizowanych przez Poręczyciela lub jeżeli zajdzie taka potrzeba, w celu windykacji
należności na podstawie tzw. uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratorów (Art. 6, ust. 1
lit. f). Pani/Pana dane osobowe będą również przetwarzane w celu spełnienia wymagań prawnych w obszarze
księgowości. Jest to podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynikająca z art. 6 ust. 1, lit. c) RODO
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tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorach.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji niniejszej umowy oraz umowy
o pośrednictwo finansowe nr MRF/3/POR2/1/2021/U z 8 grudnia 2021 r. zawartej przez MFR z Poręczycielem
(Art. 6, ust. 1, lit. b), po zakończeniu ww. umów w celu ewentualnych roszczeń z nią związanych (Art. 6, ust. 1,
lit. f) oraz okres wynikający z wymagań prawnych nakładanych na Administratora w obszarze księgowości (Art.
6 ust. 1, lit. c). Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione dostawcom systemów informatycznych,
kancelariom prawnym i notariuszom, bankom i ubezpieczycielom, brokerom ubezpieczeniowym i pośrednikom
sprzedaży oraz firmom doradczym i audytowym, z którymi współpracuje Administrator.
4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować się
z inspektorem ochrony danych osobowych Poręczyciela, ul. Piękna 58, 60-589 Poznań, adres email
biuro@fripww.pl.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan także
prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy
i współpracy z Administratorem.
§9
Metryka Produktu
Procedura dotycząca udzielania MŚP przez Poręczyciela Poręczeń Reporęczonych ze środków Województwa
Małopolskiego przez MFR sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
I. Główne zasady udzielania Poręczeń
1. Poręczenia mogą być udzielane nie dłużej niż w terminie do 08.12.2024 r., co oznacza, że do upływu ww.
terminu nastąpi:
a) złożenie Podmiotowi Organizującemu Przetarg, w którym MŚP bierze udział dokumentu
potwierdzającego udzielenie poręczenia jako zabezpieczenie zobowiązań wynikających z ustawy PZP
w przypadku zatrzymania wadium przez Podmiot Organizujący Przetarg, przy czym za datę złożenia
przyjmuje się dzień nie wcześniejszy niż data otwarcia ofert wskazana w ogłoszeniu o zamówieniu
i tylko przy takim założeniu, że w tym dniu faktycznie doszło do otwarcia ofert;
b) złożenie Podmiotowi Organizującemu Przetarg, dla którego MŚP został wybrany wykonawcą,
dokumentu ustanawiającego zabezpieczenie należytego wykonania Umowy o Zamówienie Publiczne,
na co obie strony tj. Podmiot Organizujący Przetarg i MŚP wyrażają zgodę;
c) złożenie
dokumentu
ustanawiającego
zabezpieczenie
należytego
wykonania
Umowy
o Podwykonawstwo na rzecz generalnego wykonawcy, który jest związany z MŚP Umową
o Podwykonawstwo, na podstawie której MŚP zobowiązuje się wykonać część zamówienia.
2. Przedmiotem Poręczenia może być:
a) wadium przetargowe, składane przez MŚP, które ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie ustawy PZP samodzielnie bądź w konsorcjum1 (zwane dalej poręczeniem wadialnym);
b) zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w art. 450 ust. 1 pkt 5) ustawy PZP,
składane przez MŚP, który zawiera Umowę o Zamówienie Publiczne (samodzielnie bądź w konsorcjum);
1

Zgodnie z art. 97 ust. 7 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, podmiotem uprawnionym do udzielenia
poręczenia wadium jest podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dn. 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu PARP (Dz.U. z 2019 poz. 310, 836 i 1572).
Strona 7 z 11

3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

c) zabezpieczenie należytego wykonania Umowy o Podwykonawstwo.
Poręczenia udzielane są przez Poręczyciela wyłącznie MŚP:
a) który jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów Załącznika nr I do
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;
b) który posiada siedzibę lub oddział zarejestrowany na terenie województwa małopolskiego, wpisany do
CEIDG lub KRS przez okres co najmniej 6 miesięcy licząc od dnia złożenia oferty przez MŚP, dotyczącej
zamówienia publicznego, w ramach którego udzielane jest dane Poręczenie;
c) który samodzielnie lub w konsorcjum w związku i na rzecz prowadzonej przez niego działalności
gospodarczej lub na rzecz konsorcjum, ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego bądź zawiera
Umowę o Zamówienie Publiczne;
d) który nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa
na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji
(Dz. Urz. UE C249/1 z 31.07.2014);
e) który nie podlega wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów
prawa oraz wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do jego reprezentacji;
f) który nie jest podmiotem w stosunku, do którego Poręczyciel lub osoby upoważnione do jego
reprezentacji posiadają tak bezpośrednio jak i pośrednio jakiekolwiek powiązania w tym o charakterze
majątkowym i kapitałowym osobowym czy też faktycznym, które wypływają lub mogłyby potencjalnie
wpływać na prawidłowe udzielenie i obsługę Poręczenia.
Poręczyciel nie dopuszcza możliwości udzielenia Poręczenia na rzecz MŚP, który prowadzi działalność
gospodarczą w zakresie:
a) wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera tytoniu
wyrobów tytoniowych;
b) produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera napojów alkoholowych;
c) produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera treści pornograficznych;
d) obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;
e) gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;
f) produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera środków odurzających,
substancji psychotropowych lub prekursorów;
g) likwidacji lub budowy elektrowni jądrowych;
h) inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych
załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE;
i) inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub
towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na
środowisko.
Poręczyciel może udzielić Poręczenia wyłącznie w ramach postępowań o zamówienie publiczne prowadzonych
w oparciu o tryby określone w ustawie PZP.
Poręczyciel dopuszcza, że MŚP, który spełnia warunki, o których mowa powyżej może ubiegać się o Poręczenie,
jeśli występuje w konsorcjum, a także jeśli działa jako oficjalnie zgłoszony podwykonawca MŚP związany
z generalnym wykonawcą Umową o Podwykonawstwo.
MŚP wyraża zgodę, aby w Okresie Budowy Portfela, a także Okresie Wygaszania Portfela poddawać się będzie
bieżącemu monitorowaniu ze strony MFR i Województwa Małopolskiego.
Każdorazowe udzielanie Poręczenia poprzedzone będzie przeprowadzeniem analizy ryzyka, zgodnie ze
stosowaną przez Poręczyciela metodologią oceny ryzyka.
Warunkiem udzielenia Poręczenia jest ustanowienie zabezpieczenia zgodnie z wymaganiami Poręczyciela,
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z zastrzeżeniem, że obowiązkowym minimalnym zabezpieczeniem Poręczenia będą weksle in blanco wraz
z deklaracją wekslową.
II. Podstawowe parametry Poręczenia
1. Poręczenie jest terminowe, przy czym maksymalny okres Poręczenia wynosi:
a) do dnia związania Ofertą w przypadku poręczenia wadialnego;
b) do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania je przez Podmiot Organizujący Przetarg za należycie
wykonane, chyba że zastosowanie znajdą postanowienia art. 453 ust 2-4 PZP, przy czym nie dłużej niż
do końca Okresu Wygaszania Portfela.
c) Każdorazowo dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie umowy jest protokół wystawiony
i podpisany przez Podmiot Organizujący Przetarg, będący stroną Umowy o Zamówienie Publiczne.
2. Maksymalne wartości Poręczeń wyznacza ustawa PZP, z zastrzeżeniem, iż maksymalna wysokość Poręczenia
wynosi 2 mln PLN, nie więcej jednak niż limit określony w § 1 ust. 2 pkt 2 Umowy ramowej.
3. Poręczyciel nie pobiera od MŚP prowizji za przyznaną wartość Limitu Poręczenia, o którym mowa w § 1 ust. 2
pkt 2 Umowy ramowej.
4. Poręczyciel nie pobiera od MŚP opłat innych niż określone w obowiązującej w danym czasie Tabeli opłat
i prowizji, które są udzielane na warunkach rynkowych tj. przy zastosowaniu tzw. bezpiecznych stawek,
określonych w Obwieszczeniu Komisji w sprawie Zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa
w formie gwarancji (Dz. Urz. UE C 155 z 20.06.2008) oraz po dokonaniu analizy ryzyka nie wywiązywania się ze
zobowiązania obejmowanego poręczeniem i oceny przedkładanych zabezpieczeń, zgodnie ze stosowaną przez
Poręczyciela Metodologią oceny ryzyka i polityką wyceny zabezpieczeń.
III. Zabezpieczenia i windykacja
1. Wszelkie straty wynikające z udzielonych Poręczeń ponoszone są proporcjonalnie zgodnie ze wskazanym
udziałem Poręczyciela i MFR w danym Poręczeniu stosownie do zasady pari passu.
2. Wszelkie czynności windykacyjne w imieniu i na rzecz MFR prowadzi do końca Okresu Wygaszania Portfela
Poręczyciel, przy czym MFR zastrzega sobie możliwość dookreślenia zasad prowadzonej windykacji,
w szczególności co do sposobu i terminu jej zakończenia.
3. Wszelkie odzyskane przez Poręczyciela kwoty, w tym kwoty odzyskane w wyniku egzekucji praw
z zabezpieczeń ustanowionych przez MŚP, proporcjonalnie obniżają straty ponoszone przez MFR oraz
Poręczyciela zgodnie z Zasadą pari passu.
IV. Postanowienia różne
1. MŚP zobowiązany jest do przedstawiania Poręczycielowi oraz MFR wszelkich informacji
i dokumentów dotyczących otrzymanego Poręczenia na potrzeby monitorowania realizacji Umowy,
w szczególności dokumentacji dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub Umowy
o Zamówienie Publiczne.
2. MŚP oświadcza, że w razie wystąpienia sporu, co do istnienia wierzytelności zabezpieczonej Poręczeniem,
roszczenie regresowe Poręczyciela względem MŚP będzie równe wysokości kwoty wypłaconej z tytułu
Poręczenia, nawet jeśli nie była ona zgodna z kwotą rzeczywistego zobowiązania.
3. Poręczyciel zobowiązuje się do ochrony danych osobowych MŚP i osób trzecich będących źródłem tych
danych, na potrzeby udzielenia i obsługi Poręczenia.
4. MŚP zobowiązuje się do:
a) przechowywania na powszechnie uznawanych nośnikach danych wszelkiej dokumentacji związanej
z udzielonym Poręczeniem przez 5 lat od dnia wygaśnięcia danego Poręczenia.
b) udostępniania, zgodnie z przepisami prawa, Poręczycielowi, MFR oraz innym organom administracji
publicznej, danych niezbędnych m.in.: do budowania baz danych, przeprowadzania badań i ewaluacji,
sprawozdawczości, wykonywania oraz zamawiania analiz w zakresie realizacji polityk na szczeblu
lokalnym, oceny skutków oraz oddziaływań makroekonomicznych udzielanych Poręczeń.
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5. MŚP przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w przypadku wypłaty przez MFR na rzecz Poręczyciela
Jednostkowego Reporęczenia, MŚP w ramach realizacji roszczenia regresowego będzie zobowiązany do zwrotu
kwoty wypłaconego Jednostkowego Reporęczenia na rzecz MFR i Poręczyciela solidarnie. Przy czym po
wezwaniu do zapłaty skierowanym przez MFR, MŚP zobowiązany będzie do spełnienia tego świadczenia na
rzecz MFR.
6. MŚP jako zabezpieczenie roszczeń regresowych zobowiązuje się do ustanowienia zabezpieczenia w postaci
weksla in blanco z indosem na rzecz MFR wraz z deklaracją wekslową.
7. Postanowienia § 9 niniejszej Umowy mają zastosowanie jedynie dla Poręczeń o których mowa w § 1 ust. 1
pkt 5 Umowy, udzielonych ze środków Województwa Małopolskiego przekazanych przez Małopolski Fundusz
Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
§ 10
Postanowienia końcowe
1. Umowa niniejsza zawarta jest od dnia podpisania umowy na czas nieokreślony, przy czym każdej ze Stron
przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia,
ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
2. Rozwiązanie niniejszej umowy nie pozbawia Poręczyciela możliwości dochodzenia od Przedsiębiorcy roszczeń
regresowych oraz realizacji zabezpieczeń wynikających z niniejszej umowy i jednostkowych Poręczeń
udzielonych przed datą jej rozwiązania.
3. Strony ustalają do kontaktów następujące adresy poczty elektronicznej:
1) Poręczyciel – fundusz@fripww.pl, krzysztof.len@fripww.pl, aldona.poreba@fripww.pl.
2) Przedsiębiorca – ….............................................
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy oraz powiadomienia lub oświadczenia składane w związku z niniejszą
umową, pod rygorem nieważności, dokonywane będą w formie pisemnej, chyba że umowa wyraźnie stanowi
inaczej.
5. Poręczyciel oraz Przedsiębiorca zobowiązują się do wzajemnego informowania o zmianach siedziby, bądź
adresów dla doręczeń. W razie zmiany adresu, każda ze Stron zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić drugą
o tym fakcie w formie pisemnej a zmiana taka nie stanowi zmiany niniejszej umowy. W razie braku informacji
o zmianie adresu do doręczeń, Strony uznają, że wszelka korespondencja doręczona pod wskazany w niniejszej
Umowie adres została doręczona skutecznie i wywołuje skutek prawny.
6. Nieważność czy niezgodność z prawem jakiejkolwiek części niniejszej umowy nie ma wpływu na legalność czy
ważność pozostałej części niniejszej umowy. Strony zobowiązują się w takiej sytuacji działać w sposób możliwie
zbliżony do pierwotnego założenia.
7. Jeżeli z powodu zmiany obowiązującego prawa lub z powodu decyzji lub innego działania kwestionowane lub
uznane byłoby za nieważne postanowienie niniejszej umowy, Strony postanawiają, że dołożą starań, aby
zastąpić takie postanowienie innym, zbliżonym jak najbliżej do intencji stron wyrażonych w takich
postanowieniach (zapisach).
8. W razie braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą
rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Poręczyciela.
9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze Stron.
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