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 Umowa o udzielenie poręczenia wadialnego nr …… 

 

zawarta pomiędzy: 

 

Dolnośląskim Funduszem Gospodarczym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą we Wrocławiu, 53-125 Wrocław, al. Kasztanowa 3a-5, wpisaną do Krajowego Rejestru 

Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem 0000099043, Regon 890178579, NIP 886-23-33-376  

reprezentowanym przez: 

                          – Prezesa Zarządu 

zwaną dalej: „Poręczycielem”, „Pośrednikiem Finansowym” 

a 

………………, PESEL ……………… prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: ……………., numer 

statystyczny REGON ……………, NIP …………, zwanym dalej „Zobowiązanym”, „Przedsiębiorcą” lub 

„MŚP” 

 

Osoby prawne i spółki osobowe 

……………………………………….. z siedzibą w ……………………., adres ………………., wpisaną do Krajowego 

Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym …………., … Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem ………….., Regon …………………, NIP …………………. 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………. - ………………………………….. 

zwanym dalej „Zobowiązanym”, „Przedsiębiorcą” lub „MŚP” 

 

łącznie zwane „Stroną”, „Stronami” 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie warunków udzielenia poręczenia wadialnego 

przez Poręczyciela za zobowiązania Przedsiębiorcy (Zobowiązanego) ubiegającego się 

o realizację zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) (dalej: ustawa Prawo 

zamówień publicznych), zobligowanych do wniesienia wadium. 

2. Poręczyciel udzieli poręczenia zapłaty wadium przez Zobowiązanego na rzecz Zamawiającego 

na podstawie niniejszej Umowy ( zwanej dalej „Umową”). 

3. Wraz z zawarciem Umowy Zobowiązany akceptuje zasady i warunki udzielania poręczeń 

wadialnych zawarte w Regulaminie udzielania e-poręczeń wadialnych przez DFG sp. z o.o. 

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Poręczyciela pod adresem www.dfg.pl. 

4. Poręczyciel świadczy usługi pośrednictwa finansowego w zakresie udzielania poręczeń 

wadialnych za zobowiązania MŚP, w szczególności w oparciu o Regionalne Reporęczenia 

zagwarantowane przez Dolnośląski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Środki 

Poręczyciela na Regionalne Reporęczenia są to środki finansowe, pochodzące z wkładu 

wniesionego w ramach RPO WD na lata 2007-2013 do instrumentu inżynierii finansowej, 
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wdrażanego na podstawie art. 44 rozporządzenia 1083/2006, zwrócone i pozostałe po 

wykonaniu zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu „Dolnośląski Fundusz 

Powierniczy”, łączącej Województwo Dolnośląskie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który 

jest beneficjentem i menadżerem Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego (Menadżer DFP), tj. 

środki niezaangażowane w umowy z MŚP oraz środki pochodzące ze zwrotów od MŚP, 

przekazane Dolnośląskiemu Funduszowi Rozwoju sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, jako 

Zamawiającemu przez Województwo Dolnośląskie reprezentowane przez Zarząd Województwa 

Dolnośląskiego. Środki te zostały udostępnione Poręczycielowi na Regionalne Reporęczenia 

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.). Środki te mają ponadto charakter publiczny 

i są wydatkowane na zasadach rynkowych na rzecz MŚP w ramach celu, o którym mowa w art. 

78 ust. 7 rozporządzenia nr 1083/2006. Źródłem środków jest Dolnośląski Fundusz Rozwoju 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wpisany do rejestru MŚP 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we 

Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000415829, NIP 8971782009 oraz REGON 021856029. 

§ 2 

1. Poręczyciel zobowiązuje się poręczyć za zobowiązanie Zobowiązanego do zapłaty wadium na 

rzecz Zamawiającego, w związku z przystąpieniem przez Zobowiązanego do następującego 

postępowania o udzielenie zamówienia organizowanego przez Zamawiającego: 

a) przedmiot zamówienia: 

b) nr referencyjny/znak postępowania: 

2. Wartość poręczenia zapłaty wadium wynosi …….. 

3. Poręczenie zapłaty wadium udzielane jest na okres do dnia ……. 

4. Odpowiedzialność Poręczyciela z tytułu udzielonego poręczenia zapłaty wadium obejmuje spłatę 

aktualnego i wymagalnego zobowiązania Zobowiązanego wobec Zamawiającego tytułem 

obowiązku zapłaty wadium. 

5. Odpowiedzialność Poręczyciela z tytułu udzielonego poręczenia zapłaty wadium nie obejmuje: 

odsetek, prowizji, opłat, innych kosztów związanych z obowiązkiem zapłaty wadium należnych 

Zamawiającemu ani odszkodowania za ewentualne szkody wyrządzone przez Zobowiązanego 

Zamawiającemu w związku ze złożeniem oferty przez Zobowiązanego i jego udziałem 

w postępowaniu. 

§ 3 

1. Poręczyciel wysyła Zobowiązanemu na adres poczty elektronicznej, wskazany w Formularzu 

wniosku o udzielenie poręczenia wadialnego  projekt oświadczenia o udzieleniu poręczenia 

zapłaty wadium, w celu uzyskania akceptacji Zobowiązanego.  Odesłanie przez Zobowiązanego 

Poręczycielowi na adres wadia@dfg.pl podpisanej (kwalifikowanym podpisem elektronicznym)  

Umowy o udzielenie poręczenia wadialnego wraz z załącznikiem oraz potwierdzeniem przelewu 

należnej DFG prowizji jest równoznaczne z akceptacją treści oświadczenia o udzieleniu 

poręczenia zapłaty wadium przez Zobowiązanego, uznaniem, że spełnia ono wszystkie wymogi 

określone w SWZ bądź innym równoważnym dokumencie określającym warunki postępowania, 

rezygnacją z roszczeń wobec Poręczyciela w przypadku wykluczenia Zobowiązanego  

z postępowania z powodu zakwestionowania przez Zamawiającego treści oświadczenia  

o udzieleniu poręczenia zapłaty wadium. 

2. Po otrzymaniu akceptacji Zobowiązanego, Poręczenie wadialne udzielane jest Zobowiązanemu 

poprzez wydanie przez Poręczyciela oświadczenia o udzieleniu poręczenia zapłaty wadium w 
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formie elektronicznej (oświadczenie woli w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym). 

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

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości co kwalifikuje 

opisywaną formę wniesienia wadium zgodnie z przepisem art. 97 ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

§ 4 

1. Z tytułu udzielania poręczenia wadialnego Poręczyciel pobiera od MŚP prowizję w wysokości 

zgodnej z obowiązującą na dzień zawarcia Umowy Tabelą opłat i prowizji znajdującą się na 

stronie internetowej www.dfg.pl. 

2. Powyższa prowizja płatna jest na rachunek Poręczyciela prowadzony w PKO BP S.A. o numerze 

85 1020 5226 0000 6802 0363 9051 przed wydaniem przez Poręczyciela Zobowiązanemu 

oświadczenia o udzieleniu poręczenia zapłaty wadium. 

3. Prowizja nie podlega zwrotowi. 

4. Zobowiązany zobowiązuje się zapłacić Poręczycielowi prowizję, o której mowa w ust. 1, także w 

wypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia określonego w § 3 

z jakichkolwiek przyczyn, w razie rozwiązania niniejszej umowy za porozumieniem stron, 

rozwiązania za wypowiedzeniem, rozwiązania bez wypowiedzenia, odstąpienia od niej bądź 

innego sposobu ustania niniejszego stosunku prawnego.  

§ 5 

1. Przedsiębiorca, świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oświadcza, 

że informacje i oświadczenia zawarte w Formularzu wniosku o udzielenie poręczenia wadialnego 

przekazane Poręczycielowi za pośrednictwem dedykowanej aplikacji e-wadium dostępnej na 

stronie www.dfg.pl są zgodne z prawdą i stanem faktycznym. 

2. Formularz wniosku o udzielenie poręczenia wadialnego, o którym mowa w ust. 1 powyżej 

stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

§ 6 

1. W sytuacji, gdy Poręczyciel zostanie wezwany przez Zamawiającego do realizacji poręczenia 

zapłaty wadium, w ramach roszczeń regresowych Przedsiębiorca jest zobowiązany zwrócić  

Poręczycielowi – kwotę zapłaconą przez niego za Zobowiązanego na rzecz Zamawiającego. 

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

wadium zapłaconej przez Poręczyciela na rzecz Zamawiającego wraz z odsetkami w wysokości 

odsetek ustawowych za opóźnienie liczonych od dnia następującego po dniu przelewu środków, 

zwrot wszelkich kosztów związanych z egzekucją, w tym kosztów wezwania do zapłaty/monitu, 

zwrot innych kosztów dochodzenia tych roszczeń. 

§ 7 

1. MŚP wyraża zgodę na przekazywanie przez Zamawiającego Pośrednikowi Finansowemu oraz 

Dolnośląskiemu Funduszowi Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, działającemu poprzez 

osoby pozostające pod jego kierownictwem lub poprzez wskazanych przez DFR pracowników 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wszelkich informacji o swojej sytuacji 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilrxgazdiobvgeyc44dboaxdcmjygi3dkmzx
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prawnej i ekonomiczno-finansowej, danych stanowiących tajemnicę bankową,  a także 

zobowiązuje się do przedstawiania bezpośrednio Pośrednikowi Finansowemu na jego żądanie 

wszelkich koniecznych informacji mających na celu ułatwienie właściwego monitorowania spraw 

związanych z udzielonym na rzecz MŚP poręczeniem wadialnym. 

2. Przedsiębiorca zobowiązuje się, na każde żądanie Pośrednika Finansowego  lub Dolnośląskiego 

Funduszu Rozwoju sp. z o.o., do złożenia pisemnej informacji o swojej aktualnej sytuacji 

finansowej. 

3. Na żądanie Poręczyciela lub Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. Przedsiębiorca udostępni 

do wglądu aktualne wyciągi ze swoich rachunków bankowych. 

4. Przedsiębiorca zobowiązuje się bez wezwania informować Pośrednika Finansowego  o wszelkich 

zmianach swojej formy prawnej. Przedsiębiorca zobowiązuje się nie zmieniać swojej formy 

prawnej na szkodę Poręczyciela ani nie nadużywać swojej formy prawnej na szkodę Poręczyciela 

w okresie trwania  umowy. 

5. MŚP zobowiązuje się przechowywać dokumenty wytworzone lub uzyskane w przedmiocie 

wykonywania niniejszej umowy, przez cały okres obowiązywania poręczenia pakietu wadialnego, 

powiększony o okres 5 lat od daty jej wykonania. Koszt przechowywania obciąża MŚP. 

6. MŚP zobowiązuje się poddać kontroli zgodności podejmowanych działań z niniejszą umową oraz 

umową o pośrednictwo finansowe zawartą pomiędzy Pośrednikiem Finansowym i Dolnośląskim 

Funduszem Rozwoju sp. z o.o.. Legitymowanym do kontroli jest Dolnośląski Fundusz Rozwoju 

sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, działający poprzez osoby pozostające pod jego kierownictwem 

lub poprzez wskazanych przez DFR pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Dolnośląskiego. Kontrola może obejmować złożenie wyjaśnień i przedłożenie dokumentów DFR 

przez MŚP, w terminie i miejscu wedle wskazania DFR, w szczególności zaś w jego siedzibie. Dla 

uniknięcia wątpliwości, niniejsze zastrzeżenie jest bezpośrednio skuteczne wobec MŚP na 

zasadzie art. 393§1 k.c. 

7. Pośrednik Finansowy oraz Dolnośląski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. i ich przedstawiciele mają 

przede wszystkim prawo do wstępu na teren i dostępu do dokumentów Przedsiębiorcy w celu 

przeprowadzenia kontroli, zapewnienia legalności i zgodności z prawem wsparcia w ramach 

udzielonego przez Poręczyciela Poręczenia wadialnego. Prawo to obowiązuje w czasie trwania 

Poręczenia wadialnego, jak i przez okres 10 lat od zakończenia niniejszej umowy. 

8. O przeprowadzeniu kontroli Przedsiębiorca będzie zawiadomiony zgodnie z zasadami 

powiadomień wskazanymi w § 7 niniejszej umowy z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych 

przed rozpoczęciem kontroli. 

9. W przypadku kontroli o doraźnym charakterze Przedsiębiorca powinien zostać powiadomiony 

o kontroli najpóźniej na dwa dni przed terminem jej przeprowadzenia. 

10. Przedsiębiorca jest zobowiązany zapewnić Pośrednikowi Finansowemu oraz Dolnośląskiemu 

Funduszowi Rozwoju sp. z o.o. w szczególności: 

a) prawo do pełnego wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne 

potwierdzające prawidłową realizację niniejszej umowy, przez cały okres ich 

przechowywania oraz umożliwić tworzenie ich uwierzytelnionych kopii i odpisów, 

b) prawo do dostępu w szczególności do urządzeń, obiektów, terenów i pomieszczeń, 

w których realizowane są postanowienia niniejszej umowy lub zgromadzona jest 

dokumentacja dotycząca realizacji niniejszej umowy, 

c) obecność osób, które udzielą wyjaśnień na temat realizacji niniejszej umowy. 

11. Kontrola może być przeprowadzona w obecności Przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej przez 

Przedsiębiorcę, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. 

12. Nieobecność Przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej w dacie przeprowadzenia 

kontroli nie powoduje nieprzeprowadzenia kontroli. 
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§ 8 

1. Strony akceptują, że wszelkie prawa i obowiązki Pośrednika Finansowego wynikające z Umowy 

mogą być przedmiotem przeniesienia na rzecz Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, czemu nie sprzeciwia się właściwość 

zobowiązania ani jakiekolwiek postanowienie umowne między Stronami. Przeniesienie powyższe 

nastąpi w drodze umowy pomiędzy Pośrednikiem Finansowym i Dolnośląskim Funduszem 

Rozwoju spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, w celu uniknięcia wątpliwości Strony 

oświadczają, że będzie obejmowało ono przelew wszystkich wierzytelności i przejęcie wszelkich 

ewentualnych długów Pośrednika Finansowego, na co MŚP niniejszym wyraża zgodę. 

2. Nie jest możliwy przelew jakiejkolwiek wierzytelności MŚP z tytułu Umowy lub udzielonych 

poręczeń na podmiot trzeci. MŚP zobowiązuje się nie potrącać innych swoich wierzytelności z 

wierzytelnością Pośrednika Finansowego wynikającą z Umowy lub udzielonych poręczeń 

względem MŚP. 

§ 9 

1. Wszelkie informacje i dane udostępniane lub ujawniane w ramach wykonywania niniejszej 

umowy, w tym dotyczące warunków umowy, informacji handlowych, finansowych lub 

technicznych dotyczących stron, dane klientów, kontrahentów oraz wszelkie inne informacje 

stanowiące tajemnicę prawnie chronioną muszą być traktowane przez Strony, jako poufne, 

chyba że którakolwiek ze Stron zastrzegła, że informacje lub dane nie są objęte poufnością 

(„Informacje poufne”). 

2. W ramach ochrony Informacji poufnych Strony zobowiązują się do:  

1) nie ujawniania w jakiejkolwiek formie Informacji poufnych jakiejkolwiek osobie trzeciej, z 

wyjątkiem, gdy są do tego zobowiązane na podstawie innych szczególnych przepisów 

prawa; 

2) należytego zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją 

lub nielegalnym ujawnieniem wszelkich dokumentów, dysków i innych nośników danych 

zawierających Informacje poufne; 

3. Za Informacje poufne nie uznaje się informacji: 

1) których ujawnienie nastąpi za uprzednią pisemną zgodą; 

2) które należy ujawnić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

4.   Wszelkie ujawnienia, jakich należy dokonać zgodnie z ust. 3 pkt 2)  powinny być dokonane 

dopiero po konsultacji z druga Stroną, przy czym każda ze Stron zobowiązuje się do 

poinformowania o dokonanym ujawnieniu (jeśli będzie to dopuszczalne przez prawo) i  

przekazaniu kopi takiego ujawnienia, jeżeli zostało ono dokonane na piśmie, w terminie do 3 dni 

roboczych od jego daty. 

5. Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania się nawzajem o każdym przypadku  

naruszenia bezpieczeństwa danych stanowiących tajemnicę prawnie chronioną. 
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6.   Zobowiązania i zastrzeżenie poufności, o których mowa w ust. 1-5 powyżej będą obowiązywać 

w trakcie obowiązywania niniejszej umowy i w każdym czasie po jej rozwiązaniu lub 

wygaśnięciu.  

§ 10 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw. 

2. 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. 

§ 11 

Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 12 

Wszelkie spory wynikłe z niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd we 

Wrocławiu. 

§ 13 

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

 

 

 

 

 

za Poręczyciela        za Przedsiębiorcę 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Formularz wniosku o udzielenie poręczenia wadialnego wraz z załącznikami  

 

 

 

 

 

 

 


