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PORĘCZENIE
ZAPŁATY
WADIUM

Poręczenie

zapłaty

wadium

udzielane

przez

Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.,
jest to nowy produkt na rynku poręczeniowym,
skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, mających siedzibę lub oddział, bądź
realizujących inwestycję na terenie województwa
wielkopolskiego. Poręczenie zapłaty wadium jest
formą
o

wniesienia

udzielenie

wadium

zamówienia,

w

postępowaniach

prowadzonych

na

podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.
Poręczenie zapłaty wadium jest alternatywą dla
wadium przetargowego wnoszonego w formie
gotówkowej oraz dla przetargowej gwarancji zapłaty
wadium oferowanej przez firmy ubezpieczeniowe.
Poręczeniem może być objęta kwota wadium wnoszonego celem umożliwienia uczestnictwa w przetargu.

WARUNKI PORĘCZENIA:
maksymalna wartość pakietu wadialnego wynosi
100.000,00 zł
pakiet wadialny zawierany jest na okres nieprzekraczający 12 miesięcy
wartość przyznanego pakietu wadialnego, wraz
z kolejnymi udzielonymi poręczeniami indywidualnymi, zmniejsza się o ich wartość
maksymalny poziom indywidualnego poręczenia wadialnego wynosi 100% wartości wadium
maksymalna kwota indywidualnego poręczenia
wadialnego to 100.000,00 zł
maksymalna wartość poręczeń aktywnych
udzielonych w ramach pakietu wadialnego
wynosi 100.000,00 zł
poręczenie wadialne udzielane jest na czas
określony, jednak na okres nie dłuższy niż
3 miesiące

Podstawa Prawna:
Poręczenia o których mowa wyżej, mogą być udzielane na
rzecz

podmiotów

przystępujących

do

przetargów,

realizowanych na zasadach określonych w art. 45 ust. 6 pkt 5
i art.148 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych, tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. Nr 907
z późn. zm, co do których występuje obligo wniesienia
wadium, nałożone przez organizatora przetargu.
Udzielanie przez PFPK poręczeń zapłaty wadium odbywać
się może na mocy zapisów art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości, Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn.
zm."

