ZAŁĄCZNIK NR 4
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonegoi (udzielenie i obsługa kredytu
długoterminowego złotowego)
Zarząd Powiatu Hajnowskiego, ul. Zina 1, 17 – 200 Hajnówka

Wzór umowy
Umowa zawarta dnia......................................... pomiędzy Powiatem Hajnowskim
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:
1. .......................................................
2. .......................................................
zwanym dalej Kredytobiorcą
a ................................................................................................................................
............(nazwa banku, forma prawna, adres) reprezentowanym przez:
1. .......................................................
2. .......................................................
zwanym dalej Bankiem
§1
1. W wyniku postępowania o zamówienie publiczne Bank udziela Kredytobiorcy
kredytu
długoterminowego
w
kwocie
......................,00
PLN
( słownie.......................................................................................... ) na okres
od .................... 2011 r. do dn. 31 grudnia 2021 r. na zasadach określonych w
niniejszej umowie, bez odrębnego wniosku kredytowego Kredytobiorcy.
2. Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia
w planowanych dochodach budżetu w 2011 roku i na sfinansowanie zobowiązań
z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów.
§2
1. Bank zobowiązuje się postawić do dyspozycji Kredytobiorcy w rachunku
kredytowym nr .............................................................................. zwanym dalej
rachunkiem kredytowym kwotę kredytu ................................ w terminie do 7 dni
od podpisania umowy.
§3
1.

Kredyt przedterminowo spłacony w części lub całości nie podlega ponownemu
wykorzystaniu..
§4

1.
2.
3.

4.

Oprocentowanie kredytu ustalone jest w oparciu o zmienną stawkę WIBOR dla
terminów 1 – miesięcznych plus stałą marżę Banku, w wysokości .....................
Dla przedmiotowej umowy kredytu przyjmuje się wartość stawki WIBOR 1M wg
notowań stawki WIBOR 1M sprzed 2 dni roboczych od daty postawienia
środków do dyspozycji Kredytobiorcy.
Oprocentowanie ulegać będzie zmianom w okresach miesięcznych – liczonych
od dnia uruchomienia środków wg zasady przyjętej dla oprocentowania kredytu,
tj. notowań stawki WIBOR jaka ustalona będzie na dwa dni robocze przed
rozpoczęciem kolejnego miesięcznego okresu odsetkowego.
O wysokości oprocentowania Bank będzie informował kredytobiorcę w terminie
7 dni od zmiany oprocentowania.
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5.

WIBOR – stawka oprocentowania oferowanych pożyczek w PLN, ustalane w dni
robocze około godz. 11.00 czasu lokalnego na warszawskim Rynku
międzybankowym i publikowana w systemie informatycznym.
6. Oprocentowanie w dniu zawarcia Umowy wynosi……..% w stosunku rocznym.
§5

1. Bank nalicza odsetki od kredytu w okresie miesięcznym.
2. Odsetki będą wpłacane na koniec każdego miesiąca obrachunkowego,
następującego po miesiącu uruchomienia kredytu.
3. Termin spłaty odsetek uważa się za zachowany z dniem wpływu na rachunek
kredytowy środków na spłatę.
§6
1. Kredytobiorca zobowiązuje się dokonać spłaty kredytu w równych 120 ratach,
poczynając od stycznia 2012 roku.
2. Raty będą wpłacane na koniec każdego miesiąca, którego dotyczy okres
obrachunkowy.
3. Za datę spłaty kredytu rozumie się datę wpływu środków na rachunek kredytu w
Banku.
§7
1. Ustanawia się zabezpieczenie kredytu w formie weksla in blanco wraz z
odpowiednią deklaracją wekslową.
§8
1. Kredytobiorca może wcześniej spłacić kredyt bez dodatkowych prowizji.
§9
1. Bank może wstrzymać kredytowanie lub wypowiedzieć całość albo część
udzielonego kredytu przed umownym terminem spłaty w przypadku:
a) wykorzystania kredytu na inny cel niż określony w § 1 ust.2 niniejszej
umowy,
b) rażącego naruszenia warunków niniejszej umowy.
2. Z chwilą wypowiedzenia umowy o kredyt następuje wstrzymanie wypłat z
rachunku i wyznaczenie nowego, uzgodnionego przez strony w formie pisemnej,
terminu spłaty zadłużenia.
3. Okres wypowiedzenia umowy kredytowej wynosi 30 dni od daty wypowiedzenia.
§ 10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw:
Prawo Zamówień Publicznych, kodeksu cywilnego, prawa bankowego,prawa
wekslowego i prawa czekowego oraz regulaminu banku.
§ 11
Zmiany niniejszej umowy do swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci
aneksu podpisanego przez obie strony.
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§ 12
Sprawy sporne wynikające z zawartej umowy, rozstrzyga sąd właściwy dla
siedziby kredytobiorcy.
§ 13
Umowa zostaje sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzy, po dwa
dla każdej ze stron.
§ 14
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania .

................................................
(Kredytobiorca )

................................................
( Bank )
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