
 

 

 

 

 

 

Toruń, dnia 25.07.2018 r. 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 

w przetargu pn. „Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrożenia i zarządzania Instrumentem 

Finansowym - Fundusz Pożyczkowy, w ramach środków Funduszu Funduszy „Kujawsko-Pomorski 

Fundusz Rozwoju 2020” nr ref. KPFR/PF/3/2018 

 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z zapytaniem 
wykonawcy, Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. udziela wyjaśnień treści SIWZ jak niżej. 

 

Pytanie 1: (Metryki - Zasady udzielania pożyczki; Procedura składania rozliczeń operacji – Wypłata 

pożyczek) Wypłata środków pożyczki (…) dokonywana jest po przedstawieniu przez Ostatecznego 

Odbiorcę oryginałów faktur/rachunków/innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej 

potwierdzających dokonanie zakupów zgodnych z celem określonym w umowie pożyczki… w formie 

(…) refundacji środków na konto Ostatecznego Odbiorcy w przypadku dostarczenia przez Ostatecznego 

Odbiorcę oryginału opłaconej faktury/rachunku/innego dokumentu wraz z dowodem zapłaty.  

Prosimy o ocenę, czy w następujących sytuacjach pośrednik finansowy może wypłacić środki pożyczki 

w świetle powyższego zapisu.  

Sytuacja 1. (inwestycja w trakcie) 
1 czerwca złożono wniosek o pożyczkę 
2 czerwca pożyczkobiorca zapłacił za usługi budowlane z własnych środków  
20 czerwca pożyczkobiorca podpisał umowę pożyczki 
25 czerwca została wystawiona faktura za usługi budowlane z adnotacją zapłacono 02.06.2018 
 
Sytuacja 2. (inwestycja w trakcie) 
1 czerwca pożyczkobiorca zapłacił za usługi budowlane z własnych środków  
2 czerwca złożono wniosek o pożyczkę 
20 czerwca pożyczkobiorca podpisał umowę pożyczki 
25 czerwca została wystawiona faktura za usługi budowlane z adnotacją zapłacono 01.06.2018 
 

Odpowiedź 1: W świetle cytowanego powyżej fragmentu SIWZ - dotyczącego dokumentowania 

poniesionych wydatków przez Ostatecznego Odbiorcę, Zamawiający informuję, iż w obu przytoczonych 

powyżej sytuacjach faktura może być dokumentem, na podstawie którego Wykonawca dokona 

wypłaty środków.  

Pytanie 2: (Metryki) dot. inwestycji przyczyniających się do powstawania nowych trwałych miejsc 

pracy (EPC). 

Klient prowadzi działalność w zakresie transportu i hotelarstwa. Stan jego zatrudnienia zgodnie z 

definicją EPC wynosi 15. W ramach inwestycji polegającej na rozbudowie hotelu Klient deklaruje 

utworzenie dwóch nowych EPC. Klient rozliczył pożyczkę, zrealizował inwestycję, zatrudnił 2 osoby 



ale w między czasie zwolnił 7 osób (w ramach swojej działalności transportowej). Stan jego 

zatrudnienia wynosi więc 10 EPC. 

a) Czy Klient spełnia kryteria dotyczące utworzenia 2 nowych EPC?  
b) Jak monitorować utworzenie i utrzymanie danych EPC? Czy ma to być na zasadzie 

oświadczenia Klienta? Jeśli nie, jakie konkretne dokumenty powinien dostarczyć 
Pożyczkobiorca? Czy wystarczający jest dokument ZUS DRA (wskazuje on jedynie łączną 
liczbę osób zgłoszonych do ubezpieczenia i nie stwierdza on wprost ilości EPC)?  

c) Jak często dokonywać monitoringu EPC? 

 
Odpowiedź 2: Zamawiający wyjaśnia, iż ocena stanu faktycznego w zakresie powstania i utrzymania 
nowych trwałych miejsc pracy (EPC) jak również sposób monitorowania utworzenia i utrzymania EPC 
leży po stronie Wykonawcy. Jak zawarto w przypisie nr 1 do Metryk Instrumentów Finansowych 
wykonawca powinien monitorować utrzymanie miejsc pracy w okresie co najmniej 2 lat od daty 
utworzenia danego stanowiska pracy. Zamawiający nie określił katalogu dokumentów oraz 
częstotliwości dokonywania działań monitoringowych pozostawiając w tym zakresie dowolność 
Wykonawcy. Wykonawca powinien zapewnić taki sposób prowadzenia działań monitoringowych, aby 
potwierdzał on stan faktyczny w przedmiotowym zakresie.  
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