Przetarg nieograniczony RI.271.7.2018 – Udzielenie długoterminowego złotowego kredytu
bankowego w wysokości do 2 000 000,00 PLN
Załącznik nr 5 do SIWZ

Istotne postanowienia umowy
1) Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego złotowego kredytu
bankowego w wysokości do 2.000.000,00 PLN.
2) Termin wykorzystania kredytu do 31.12.2018 r. Karencja w spłacie kapitału do
31.03.2019 r.
3) Okres spłaty kredytu od miesiąca marca 2019 r. do grudnia 2028 r. Karencja w spłacie
odsetek do 31.12.2018 r. Spłata odsetek w ratach kwartalnych – do końca dnia roboczego
kończącego dany kwartał.
4) Spłata odsetek w ratach kwartalnych – do końca dnia roboczego kończącego kwartał.
5) Wykonawca nie będzie pobierał odsetek i innych opłat od niewykorzystanej części
kredytu.
6) Dzień podpisania umowy jest dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego
w terminie określonym w ofercie i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego z
wykorzystaniem do 31.12.2018 r. na podstawie pisemnej/-ych dyspozycji
Zamawiającego, zgodnie z zapotrzebowaniem.
7) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niepełnego wykorzystania i przedterminowej
spłaty części lub całego kredytu bez dodatkowych opłat, przy powiadomieniu banku o
planowanej spłacie z 7-dniowym wyprzedzeniem.
8) Jako zabezpieczenie kredytu przewiduje się weksel własny in blanco.
9) Kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w niniejszym ogłoszeniu
i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kapitalizacja odsetek jest
niedopuszczalna.
10) Przeznaczenie kredytu: na wydatki majątkowe realizowane w 2018 r. w Gminie
Ciechanowiec.
11) Spłata wykorzystanego kredytu w ratach kwartalnych począwszy od III kwartału 2018 r.
do 31.12.2028 r. w terminach oraz kwotach zgodnych z terminarzem spłaty kredytu,
określonym w harmonogramie spłaty kredytu.
12) W przypadku wykorzystania mniejszej kwoty kredytu zamawiający wymaga zmiany
harmonogramu spłat kredytu.
13) Wysokość oprocentowania określana jako wielkość stopy redyskonta weksli
skorygowana o stałą marżę banku.
14) Podstawą zmiennego oprocentowania będzie stopa redyskonta weksli z dnia
udostępnienia kredytu.
15) Wysokość odsetek liczona wg formuły: rzeczywista ilość dni/365.
16) Brak kosztów prowizji od wykorzystania kredytu.
17) Wcześniejsza spłata raty kredytu oznacza zaksięgowanie jej przez Wykonawcę w dniu
wpływu środków do Wykonawcy.
18) Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy na skutek okoliczności, które powodują, że zmiany będą konieczne
z punktu widzenia interesów Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w
zakresie wysokości wypłaty oraz spłaty kredytu. W przypadku wykorzystania mniejszej
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kwoty kredytu zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu spłat rat
kredytu.
19) Wykonawca zapłaci:
 odsetki za zwłokę w udzieleniu transzy – w wysokości 0,05% wartości transzy za
każdy dzień zwłoki,
 karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% sumy zamówienia.
Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia oraz danych zawartych w ofercie.

