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Załącznik nr 6 
do Regulaminu udzielania poręczeń wadialnych 

 

Umowa o udzielenie poręczenia wadialnego nr …………… 

 

 

 

       W dniu .............. roku w ……………. pomiędzy: 

 

 

 

Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-814), ul. Miedziana 3A, lok.22, wpisana 

do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym  dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII 

Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00002333107, kapitał zakładowy: 7 792 200,00zł, 

REGON: 140096030, NIP: 1181783560, zwanym dalej „Poręczycielem”, reprezentowanym przez: 

……………………………………………. 

 

a 

........................................................... z siedzibą ......................................., wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w ...................., Wydział 

...................... Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS .........................., kapitał zakładowy: 

...................., NIP: ........................., REGON: ..............................., adres poczty elektronicznej: ……, 

zwaną dalej „Zobowiązanym”, reprezentowaną przez:  

 …………………………………………………………………………. 

       zwanymi dalej łącznie „Stronami” 

       została zawarta Umowa  o następującej treści: 

 

§ 1 

Oświadczenia Stron 

 

1. Strony zgodnie oświadczają, że osoby podpisujące dokument umowy, zwanej w dalszej części Umową: 

a) są uprawnione do ich reprezentowania, 

b) nie orzeczono wobec nich zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe i nie toczy się wobec nich postępowanie w 

przedmiocie orzeczenia takiego zakazu, 

c) nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego ani nie toczą 

się wobec nich postępowania w tym przedmiocie. 

2.  Zobowiązany  oświadcza, że: 

a) zapoznał się z Regulaminem udzielania poręczeń wadialnych, zwany dalej Regulaminem,  

stanowiącym Załącznik do niniejszej Umowy i akceptuje jego treść, 

b) jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., uznającego niektóre rodzaje pomocy za 

zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu; 

d) nie jest dłużnikiem niewypłacalnym w rozumieniu ustawy przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003r. 

Prawo upadłościowe, nie ogłoszono wobec niego upadłości ani nie wszczęto postępowania 

naprawczego, restrukturyzacyjnego, nie został postawiony w stan likwidacji i nie toczy się wobec 

niego postępowanie w tym przedmiocie,  

c) nie jest przedsiębiorcą znajdującym 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 C 249 z 31.7.2014 r.), 

d) dane wskazane przez niego we wniosku o przyznanie pakietu wadialnego i udzielenie poręczenia są 

prawdziwe, 
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e) posiada majątek oraz możliwości organizacyjne pozwalające na wywiązanie się z zobowiązania 

określonego w Umowie; 

f) nie posiada zobowiązań z tytułu zajęć sadowych i administracyjnych i nie toczy się przeciwko niemu 

postępowanie sądowe, egzekucyjne lub windykacyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań; 

g) prowadzi ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

h) zobowiązuje się do realizowania Umowy z najwyższą starannością uwzględniając profesjonalny 

charakter swojej działalności. 

3. Poręczyciel oświadcza, że jest podmiotem, o którym mowa w 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia                        

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości                                        

(t.j. Dz. U. z 2016 poz. 359). 

4. Zobowiązany oświadcza, że ubiega się o wykonywanie zamówienia na rzecz 

.............................................., zwanego Zamawiającym, zgodnie z ogłoszeniem nr 

………………………, po nazwą ……………………………………………………………………….,  

w ramach którego oferenci są zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości ………………………..   

 

§ 2 

Przedmiot umowy 

 

1. Poręczyciel na wniosek Zobowiązanego z dnia ………………………………. zobowiązuje się udzielić 

na rzecz Zamawiającego, o którym mowa w § 1 ust. 4, poręczenia zapłaty wadium do kwoty 

………………………….na okres od dnia……………………….. do dnia ………………….w ramach 

przyznanego pakietu wadialnego zgodnie z umową o przyznanie pakietu wadialnego nr …..z dnia…….. 

2. Poręczyciel w związku z przystąpieniem przez Zobowiązanego do postępowania na wybór wykonawcy 

zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 4 Umowy, zobowiąże się do zapłaty Zamawiającemu środków 

pieniężnych o równowartości wadium tj. kwoty ……………………….. na wypadek, gdyby 

Zobowiązany wezwany do zapłaty nie wykonał tego zobowiązania w terminie, w sytuacjach, o których 

mowa w przepisie art. 46 ust. 4a i 5  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 

tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm. (dalej: Pzp), uprawniających Zamawiającego do 

zatrzymania wadium.  

3.  Odpowiedzialność Poręczyciela z tytułu udzielonego poręczenia obejmować będzie spłatę aktualnego i 

wymagalnego zobowiązania Zobowiązanego wobec Zamawiającego do zapłaty wadium i nie obejmuje: 

odsetek, prowizji, opłat, innych kosztów należnych Zamawiającemu ani odszkodowania za ewentualne 

szkody wyrządzone przez Zobowiązanego Zamawiającemu w związku ze złożeniem oferty przez 

Zobowiązanego i jego udziałem w postępowaniu na wybór wykonawcy zamówienia. 

4.   Poręczyciel zobowiązuje się wydać Zobowiązanemu dokument  Oświadczenia o udzieleniu poręczenia 

zapłaty wadium w formie pisemnej za pokwitowaniem odbioru w terminie do ………………… 

   

§ 3 

Warunki obowiązywania poręczenia 

 

1. Poręczenie wadialne udzielane jest na okres związania ofertą tj. do dnia ……………………… 

2. Poręczenie przestaje obowiązywać, a zobowiązanie z tego poręczenia wygasa w sytuacjach gdy: 

2.1 Zobowiązany wywiąże się wobec Zamawiającego ze wszystkich zobowiązań, których 

niewykonanie mogłoby skutkować zatrzymaniem wadium; 

2.2 jeśli przed upływem  terminu na jaki zostało udzielone Zamawiający nie zażąda od Poręczyciela 

zapłaty należnej kwoty, 

2.3 na skutek zwrotu do Poręczyciela oryginału Oświadczenia o udzieleniu poręczenia przed upływem 

terminu jego obowiązywania; 

2.4 w przypadku zwolnienia przez Zobowiązanego ze wszystkich zobowiązań zabezpieczonych  

poręczeniem, 

2.5 wyboru w postępowaniu jako najkorzystniejszej oferty nie złożonej przez Zobowiązanego, 

2.6 unieważnienia postępowania na wybór wykonawcy zamówienia; 

2.7 wycofania oferty Zobowiązanego przed upływem terminu składania ofert.  

3. Dokument Poręczenia powinien być zwrócony Poręczycielowi niezwłocznie po upływie terminu jego 
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ważności, jednakże zobowiązanie z tytułu poręczenia wygasa również z upływem terminu jego ważności, 

pomimo niezwrócenia go Poręczycielowi. 

4. Poręczenie jest udzielone jedynie na rzecz Zamawiającego i jest nieprzenoszalne. 

5. Żądanie zapłaty poręczenia będzie skuteczne wobec Poręczyciela, gdy Zobowiązany nie wykona 

swojego zobowiązania mimo wezwania do wykonania przez Zamawiającego. 

6.  Wezwanie do zapłaty wadium skierowane przez Zamawiającego do Poręczyciela powinno być 

sporządzone w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności. Zamawiający w razie kierowania 

oświadczeń przez swojego reprezentanta obowiązany jest obligatoryjnie przedłożyć wraz z wezwaniem 

pisemne umocowanie tych osób do działania w imieniu Zamawiającego pod rygorem bezskuteczności 

złożonego wezwania. 

7. Zamawiający w wezwaniu ma obowiązek: 

7.1 oświadczyć, że nastąpiły przyczyny uzasadniające zatrzymanie wadium Zobowiązanego                           

i  wyjaśnić na jakiej podstawie faktycznej i prawnej Zamawiający domaga się zatrzymania wadium, 

7.2  przedłożyć dowód wezwania Zobowiązanego do zapłaty wadium np. pisemne wezwanie do zapłaty 

wraz z dowodem doręczenia (wystarczająca jest kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez 

osobę upoważnioną przez Zamawiającego) wraz z ewentualną odpowiedzią Zobowiązanego, 

7.3 oświadczyć, że należność obejmująca zapłatę wadium nie została uregulowana przez Zobowiązanego 

w wyznaczonym terminie, 

7.4 wskazać numer rachunku bankowego do dokonania wypłaty poręczenia. 

 

§ 4 

Realizacja poręczenia 

 

1. Poręczyciel wykona zobowiązanie wynikające z udzielonego poręczenia wadialnego na wezwanie 

Zamawiającego, gdyby doszło do wystąpienia przyczyn, z którymi zgodnie z obowiązującymi 

przepisami związane jest prawo zatrzymania wadium, w tym przyczyn o których mowa w art. 46 ust. 4a 

oraz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp, a należność obejmująca zapłatę wadium nie została uregulowana przez 

Zobowiązanego w wyznaczonym terminie. 

2. Wypłata poręczenia przez Poręczyciela nastąpi  w terminie 14 dni od doręczenia wezwania. 

3. W przypadku wypłaty poręczenia na rzecz Zamawiającego, Zobowiązany zwróci Poręczycielowi w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania wypłaconą kwotę wraz z odsetkami wraz z wszelkimi 

kosztami związanymi z dochodzeniem tego roszczenia.  

4. Poręczyciel ma prawo zlecić dochodzenie roszczenia osobom trzecim, a Zobowiązany zobowiązuje się 

pokryć udokumentowane koszty dochodzenia należności przez podmioty, którym czynności te zlecono. 

 

§ 5 

Zabezpieczenie roszczeń Poręczyciela 

1. Zabezpieczeniem roszczeń regresowych wynikających z udzielonego w wykonaniu niniejszej Umowy 

poręczenia  jest:  

1) weksel in blanco Zobowiązanego  wraz z deklaracją wekslową, poręczony przez 

…………………………. oraz ……………………………………………………………………. 

2. Roszczenia regresowe, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: zwrot kwoty zapłaconej 

przez Poręczyciela na rzecz Zamawiającego wraz z odsetkami w wysokości odsetek ustawowych 

liczonych od dnia następującego po dniu przelewu środków, a także zwrot kosztów związanych z 

dochodzeniem należności, postępowaniem sądowym, egzekucją, ustanowieniem zabezpieczenia. 

3. Wszelkie koszty związane z ustanowieniem i zwolnieniem zabezpieczeń oraz monitoringiem i 

windykacją należności ponosi Zobowiązany. 

4. Jeżeli zabezpieczenie polega na obciążeniu rzeczy lub prawa, będących własnością Zobowiązanego lub 

wskazanej przez niego osoby trzeciej, rzecz lub prawo musi osobie tej przysługiwać niepodzielnie i 

bezwarunkowo, nie może być obciążone prawami osób trzecich ani stanowić przedmiotu egzekucji 

sądowej czy administracyjnej. 

 

§6 

Przetwarzanie danych osobowych 
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1. Poręczyciel jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych Zobowiązanego lub osób go 

reprezentujących oraz innych osób fizycznych uczestniczących w realizacji Umowy, zgodnie z ustawą 

z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.) w zakresie 

w jakim wykorzystywać będzie te dane, a także informacje o realizowanej Umowie do celów 

związanych z wykonaniem Umowy oraz do celów monitoringu, sprawozdawczości, kontroli, 

informacji i promocji. 

2. Zobowiązany oświadcza, że został poinformowany o prawie do wglądu i zmiany swoich danych 

osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. 

3. Zobowiązany wyraża zgodę na ujawnienie jego danych osobowych (powierzenie) oraz informacji 

związanych z wykonaniem umowy przez Poręczyciela osobom trzecim w celu realizacji postanowień 

umowy oraz dochodzenia należności przysługujących Poręczycielowi. 

4. Zobowiązany wyraża zgodę na wprowadzenie jego danych do bazy danych  

i przetwarzanie tych danych osobowych, obecnie lub w przyszłości, przez Poręczyciela oraz Polską 

Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych 

osobowych w celu monitoringu sytuacji ekonomiczno - finansowej. Równocześnie Poręczyciel 

informuje, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będzie prowadzić badania skuteczności oraz 

efektywności wykorzystania udzielonej Poręczycielowi dotacji, dzięki której Zobowiązany uzyskał 

poręczenie. Badania te polegać mogą m.in. na przeglądaniu dokumentów znajdujących się u 

Poręczyciela, na wizytacjach u przedsiębiorców korzystających z poręczenia i badaniach ankietowych.   

 

 

§ 7 

Prowizja 

 

Z tytułu udzielonego poręczenia Zobowiązany zapłaci Poręczycielowi  prowizję w łącznej wysokości 

...................... zł na rachunek bankowy Poręczyciela  Nr:  ……………………………………………… 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie zmiany oraz uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Do zdefiniowania pojęć nie wyjaśnionych w niniejszej Umowie mają zastosowanie definicje zawarte w 

Regulaminie. 

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie w pierwszej kolejności zapisy 

Regulaminu, a w dalszej kolejności Umowa o przyznanie pakietu wadialnego z dnia ………………… 

oraz obowiązujące przepisy prawa. 

4. Strony zobowiązują się do informowania się wzajemnie na piśmie o zmianach adresu swojej siedziby 

bądź adresu do korespondencji. W przeciwnym razie wszelkie przesyłki listowne wysłane na adres 

podany w niniejszej umowie odniosą skutek prawny doręczenia drugiej stronie z chwilą pierwszego 

awiza bądź z dniem ich wysłania w razie niemożliwości doręczenia z innych przyczyn. 

5. Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy wymaga pod rygorem nieważności 

zgody Poręczyciela. 

6. Wszelkie spory mogące wystąpić w związku niniejszą umową będą rozstrzygane przez właściwy 

rzeczowo sąd powszechny właściwy dla siedziby Poręczyciela. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.  

 

 

       _____________________          _____________________ 

          Poręczyciel                   Zobowiązany 

 

 


