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Limit na gwarancje bankowe

Opis Przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie limitu na gwarancje bankowe do kwoty
12.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na gwarancje należytego wykonania umowy, gwarancje
realizacji rękojmi, gwarancje zwrotu zaliczki, gwarancje zwrotu kaucji gwarancyjnej,
gwarancje przetargowe, gwarancje czynszowe.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1. Maksymalna kwota limitu gwarancji: 12.000.000 zł (wskazany limit zawiera również
wartość aktualnie wystawionych gwarancji bankowych, których udzielenie będzie
konieczne przez nowego Wykonawcę).
2. Waluta gwarancji: w złotych polskich
3. Rodzaje gwarancji: gwarancje należytego wykonania umowy, gwarancje realizacji
rękojmi, gwarancje zwrotu zaliczki, gwarancje zwrotu kaucji gwarancyjnej, gwarancje
przetargowe, gwarancje czynszowe.
4. Uruchomienie gwarancji nastąpi:
1) po zapłaceniu jednorazowej prowizji (w przypadku podania w ofercie prowizji za
przyznanie linii gwarancyjnej). Wartość procentowa prowizji za przyznanie linii nie
może być wyższa niż dwukrotność wartości procentowej prowizji kwartalnej za
funkcjonowanie gwarancji.
2) po ustanowieniu zabezpieczeń niewymagających zgody właściwego organu,
5. Okres obowiązywania limitu gwarancji:
1) maksymalny okres dostępności limitu gwarancyjnego to 24 miesiące od daty
podpisania umowy na limit gwarancyjny,
2) limit gwarancji będzie miał charakter odnawialny, co oznacza, że w okresie
dostępności limitu Zamawiający będzie miał możliwość wielokrotnego uruchamiania
kolejnych gwarancji, do wysokości udzielonego limitu.
6. Wykonawca nie będzie pobierał jakichkolwiek innych opłat i prowizji z tytułu przyznania
i obsługi limitu gwarancji, nie zawartych w ofercie cenowej złożonej Zamawiającemu.
7. Wykonawca udostępni bezpłatnie usługę instalacji, korzystania i serwisu elektronicznej
platformy, dedykowanej do obsługi gwarancji, będących przedmiotem niniejszego
postępowania. Przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych w okresie trwania
umowy oraz świadczenie usług serwisu oprogramowania. Zainstalowany system nie
będzie generował dodatkowych kosztów i będzie zapewniał co najmniej następujące
funkcjonalności:
1) możliwość dodania minimum 5 użytkowników,
2) nadawanie przez Zamawiającego szczególnych uprawnień użytkownikom,
3) realizowanie transakcji, za pośrednictwem platformy w zakresie:
a. sporządzania i dokonywania przez Zamawiającego, zleceń wystawienia
gwarancji,
b. sporządzanie dyspozycji dotyczących akceptacji dokumentów,
c. przekazywanie innej korespondencji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
dotyczącej transakcji objętych zapytaniem ofertowym wraz załącznikami.
4) tworzenie zestawień wystawionych gwarancji.
8. Okres ważności pojedynczej gwarancji nie przekroczy 48 miesięcy od daty wystawienia
gwarancji.
9. Naliczanie prowizji gwarancyjnej z tytułu wykorzystania limitu (prowizji za
obowiązywanie gwarancji) będzie następowało w okresach kwartalnych.
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10. Zabezpieczenie linii gwarancyjnej. Zamawiający przewiduje zabezpieczenie linii
gwarancyjnej w postaci:
1) weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.
2) Weksla in blanco z deklaracją wekslową oraz hipoteki morskiej (wraz z cesją z polisy
ubezpieczeniowej) lub hipoteki morskiej (wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej).
11. Wykonawca zadeklaruje w formularzu ofertowym z jakich zabezpieczeń zamierza
skorzystać przy udzieleniu linii gwarancyjnej. Zamawiający nie dopuszcza innych niż
wskazane form zabezpieczenia limitu gwarancyjnego z zastrzeżeniem pkt 2 poniżej.
1) w przypadku gdy ustanowienie zabezpieczeń wybranych przez Wykonawcę wymaga
zgody właściwego organu, Zamawiający będzie miał 90 dni od daty podpisania
umowy na ustanowienie tych zabezpieczeń,
2) w przypadku braku otrzymania zgody w tym terminie, Zamawiający przedstawi inne
zabezpieczenie kredytu, Wykonawca będzie miał 30 dni na zaakceptowanie
przedstawionego przez Wykonawcę zabezpieczenia. W przypadku braku akceptacji
przedstawionego zabezpieczenia Wykonawca będzie miał prawo do rozwiązania
umowy za 30 dniowym terminem wypowiedzenia.
12. Warunki dodatkowe:
1) w celu uruchomienia gwarancji Zamawiający przedstawi treść umowy lub
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, której ma dotyczyć udzielona
gwarancja i ewentualną propozycje treści gwarancji,
2) wykonawca w ciągu 5 dni roboczych od daty przekazania ww. informacji przekaże
odpowiedź o możliwości udzielenia gwarancji lub odmowie jej udzielania,
3) w przypadku odmowy Wykonawca zobowiązany będzie do podania powodu
odmowy,
4) Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy oświadczenia o zachowaniu poufności
treści przekazywanej dokumentacji,
5) Wykonawca przed wystawieniem gwarancji każdorazowo przedstawi Zamawiającemu
treść gwarancji, którą ten zaakceptuje lub wniesie uwagi do przedstawionej treści,
6) Zamawiający będzie przedstawiał wyniki finansowe w formie rocznych sprawozdań
finansowych.
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