Umowa Nr …../P/06
Na udzielenie kredytu w wysokości 4.108.243 złotych z przeznaczeniem na finansowanie
planowanego deficytu budŜetu Gminy Oświęcim w 2006 r.
Zawarta w dniu ………… 2006 r. pomiędzy:
Gminą Oświęcim z siedzibą w Oświęcimiu, 32-600 Oświęcim ul. Zamkowa 12, Regon
Nr 072181876, zwanym dalej Kredytobiorcą, reprezentowanym przez:
1. Andrzeja Bibrzyckiego – Wójta Gminy Oświęcim,
przy kontrasygnacie
2. Jacka Soboń - Skarbnika Gminy Oświęcim
a:
…………………………………………………………………………………………………..,
z siedzibą w ………………………………...................................................................,
zwanym dalej Udzielającym, reprezentowanym przez:
1. …………………………………………………………………………………………...
2. …………………………………………………………………………………………...
§1
1. W wyniku postępowania o zamówienie publiczne Udzielający udziela Kredytobiorcy
kredytu w kwocie 4.108.243 zł PLN (słownie: cztery miliony sto osiem tysięcy dwieście
czterdzieści trzy złote) na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2006r. na
zasadach określonych w niniejszej umowie.
2. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie planowanego deficytu budŜetu Gminy
Oświęcim w 2006 r.
3. Postawienie do dyspozycji kwoty kredytu nastąpi po ustanowieniu przez Kredytobiorcę
zabezpieczenia w formie weksla własnego in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z
deklaracją wekslową.
§2
1. Udzielający po uzyskaniu zabezpieczenia określonego w § 8 ust. 1 zobowiązuje się do
postawienia do dyspozycji Kredytobiorcy kwotę kredytu w wysokości 4.108.243 zł w
rachunku kredytowym na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2006 r. tj.
udostępnienie kredytu w transzach w zaleŜności od potrzeb Kredytobiorcy, bez
uruchamiania oddzielnych procedur, lecz tylko na pisemny wniosek.
2. Kwota kredytu zostanie przekazana na rachunek bankowy Kredytobiorcy – Bank
Spółdzielczy w Oświęcimiu Nr 15 8123 0000 0010 9282 2000 0010.
§3
1. Kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać kwoty udostępnione w ramach kredytu
wyłącznie na finansowanie planowanego deficytu budŜetu Gminy Oświęcim w 2006 r.
2. Kredytobiorca moŜe dokonać wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu z
zachowaniem 14-dniowego terminu powiadomienia Udzielajacego o wcześniejszej spłacie
kredytu, a takŜe zmniejszenie kwoty kredytu.
3. Kredytobiorca zastrzega sobie prawo nie skorzystania z kredytu w pełnej wysokości.
§4
1. Oprocentowanie kredytu ustala się w wysokości według zmiennej stawki WIBOR 1M
(Warsaw Interbank Offerd Rate), oznaczający stawkę oprocentowania oferowanych
poŜyczek 1-miesięcznych w PLN ustalana w dni robocze około godziny 11.00 czasu

lokalnego na warszawskim rynku międzybankowym publikowana w systemie
informacyjnym Reuters na stronie „WIBO” lub stronie zbiorczej „WIBOR”, według
notowania na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy za
jaki naleŜne odsetki od kredytu są naliczane i spłacane, powiększonej o marŜe banku w
wysokości …… %. W przypadku gdy w danym dniu nie ustalono notowań odpowiedniej
stawki WIBOR, obowiązuje stawka WIBOR z dnia poprzedzającego, w którym było
ostatnie notowanie danej stawki.
2. Odsetki naliczane są od faktycznie wykorzystanego kredytu.
3. Udzielający w terminie do 10 kaŜdego miesiąca okresu obrachunkowego za jaki naleŜne
odsetki od kredytu są naliczane, zobowiązany jest pisemnie poinformować Kredytobiorcę
o wysokości naliczonych odsetek.
§5
Od nie spłaconego w terminie zadłuŜenia z tytułu kapitału pobiera się odsetki ustawowe.
§6
1. Kredytobiorca zobowiązuje się dokonać w okresie objętym umową spłaty kredytu w
okresach kwartalnych po okresie karencji liczonej od momentu uruchomienia kredytu w
następujących okresach:
I rata

-

20.02.2008 r. -

250.000,00 zł

II rata

-

20.05.2008 r -

250.000,00 zł

III rata

-

20.08.2008 r. -

250.000,00 zł

IV rata

-

20.11.2008 r. -

250.000,00 zł

V rata

-

20.02.2009 r. -

275.000,00 zł

VI rata

-

20.05.2009 r. -

275.000,00 zł

VII rata

-

20.08.2009 r. -

275.000,00 zł

VIII rata

-

20.11.2009 r. -

275.000,00 zł

IX rata

-

20.02.2010 r. -

275.000,00 zł

X rata

-

20.05.2010 r. -

275.000,00 zł

XI rata

-

20.08.2010 r. -

275.000,00 zł

XII rata

-

20.11.2010 r. -

275.000,00 zł

XIII rata

-

20.02.2011 r. -

230.000,00 zł

XIV rata

-

20.05.2011 r. -

230.000,00 zł

XV rata

-

20.08.2011 r. -

230.000,00 zł

XVI rata

-

20.11.2011 r. -

218.243,00 zł

2. Spłata odsetek od wykorzystanego kredytu dokonywana będzie w miesięcznych okresach
obrachunkowych począwszy od miesiąca następnego po uruchomieniu pierwszej transzy
kredytu (lub po jednorazowym uruchomieniu kredytu) na ostatni dzień miesięcznego
okresu obrachunkowego.
3. Odsetki od wykorzystanego kredytu będą płatne przez Kredytobiorcę na rachunek

nr…………………………………………………….. .
4. Termin spłaty kredytu i odsetek:
1) Za datę spłaty kredytu i odsetek uznaje się datę wpływu środków na rachunek
wskazany przez Udzielającego.
2) JeŜeli data spłaty kredytu lub odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od
pracy uwaŜa się, Ŝe ustalony termin został zachowany, jeŜeli spłata nastąpiła w
pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w umowie kredytu.
3) W przypadku spłaty raty kredytu w kwocie wyŜszej niŜ wynika to z bieŜącego
zadłuŜenia, nadpłacona kwota przeznaczona zostanie na spłatę zadłuŜenia z
tytułu kolejnej raty kredytu lub zadłuŜenia z tytułu odsetek w kolejnym
terminie wynikającym z umowy kredytu.
4) Na wniosek Kredytobiorcy Udzielający przeznaczy nadpłaconą kwotę, o której
mowa w pkt.3 na wcześniejszą spłatę zadłuŜenia z tytułu kredytu.
5) Kredyt uwaŜa się za spłacony, jeŜeli stan zadłuŜenia po spłacie kapitału i
odsetek wynosi "O" albo jeŜeli na rachunku kredytowym wystąpi nadpłata lub
niedopłata z tytułu kapitału lub odsetek w wysokości łącznej nie
przekraczającej średniego kosztu przesyłki poleconej, nie podlegająca
rozliczeniu.
§7
1. W dniu zawarcia umowy Kredytobiorca ustanowi na rzecz Udzielającego zabezpieczenie
kredytu: weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją
wekslową.
2. Kredytobiorca niezwłocznie zawiadomi Udzielającego o kaŜdej zmianie rachunku
bieŜącego.
3. Kredytobiorca zobowiązuje się do nie składania oświadczenia o odwołaniu
pełnomocnictwa do dnia całkowitej spłaty kredytu wraz z naleŜnymi odsetkami.
4. Koszty związane z zabezpieczeniem kredytu ponosi Kredytobiorca.
§9
1. Kredytobiorca zobowiązuje się do przedkładania na pisemny wniosek Udzielającego
okresowych sprawozdań z wykonania budŜetu oraz innych dokumentów i informacji
dotyczących jego sytuacji finansowej i stanu majątkowego.
2. Kredytobiorca zobowiązuje się do przedstawienia aktualnych zaświadczeń z ZUS i US w
terminie 1 miesiąca od daty zawarcia umowy kredytu.
§ 10
Kredytobiorca moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
wystąpieniu istotnych zmian okoliczności powodujących, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w
interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§ 11
1. Kredytobiorca zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych za niewykonanie lub
nienaleŜyte wykonanie umowy z następujących tytułów:
- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % ceny ofertowej
brutto określonej w formularzu ofertowym, za kaŜdy dzień zwłoki,
- za odstąpienie od umowy przez Kredytobiorcę z przyczyn leŜących po stronie
Udzielajacego w wysokości 20 % ceny ofertowej brutto określonej w formularzu
ofertowym,
- za niewykonanie umowy w wysokości 20 % ceny ofertowej brutto określonej w
formularzu ofertowym.

2. Kredytobiorca zastrzega sobie moŜliwość potrącania kar umownych z naleŜnego
Udzielającemu wynagrodzenia.
§ 12
Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
§ 13
Kredytobiorca nie wyraŜa zgody na przeniesienie wierzytelności i długów na osoby trzecie.
§ 14
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, chyba Ŝe
konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie moŜna było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Kredytobiorcy.
§ 15
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy prawo
zamówień publicznych, prawa cywilnego i bankowego.
§ 16
Zmiany niniejszej umowy dla swej waŜności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu
podpisanego przez obie strony. Aneks nie moŜe być sprzeczny z art. 144 ust.l ustawy prawo
zamówień publicznych.
§ 17
Sprawy sporne wynikające z zawartej umowy, rozstrzyga sąd właściwy dla Gminy Oświęcim.
§ 18
Umowa zostaje sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
egzemplarz otrzymuje Udzielający, a dwa egzemplarze Kredytobiorca.
§ 19
Umowa wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

Kredytobiorca

Udzielający

