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Część II: Istotne postanowienia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego (IPU) 

DLA 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

NA USŁUGI 

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) 

Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego przeznaczonego na  
finansowanie  kosztów kwalifikowanych zadań inwestycyjnych 

realizowanych w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki 
ściekowej w Gminie Lędziny” 

 

(Część II zawiera 3 strony) 
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Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego w wysokości  
17 500 000,00 zł (słownie: siedemnaście milionów pięćset tysięcy złotych zł 00/100) przeznaczonego 
na finansowanie kosztów kwalifikowanych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu 
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny”. 
 

Istotne postanowienia umowy: 

1. Uruchomienie kredytu może nastąpić po zawarciu umowy dopłatowej z NFOŚiGW. 

2. Wyżej wymieniona kwota kredytu zostanie postawiona do dyspozycji Zamawiającego zgodnie  
z harmonogramem realizacji projektu i planem finansowania projektu  zatwierdzonym przez 
NFOŚiGW w Warszawie.  

3. Postawione do dyspozycji Zamawiającego środki zostaną uruchomione po ustanowieniu 
prawnego zabezpieczenia (weksla, oświadczenia o poddaniu się egzekucji, a w przypadku 
hipoteki - po złożeniu i opłaceniu wniosków o wpis hipoteki).    

4. Zamawiający zobowiązuje się do przeznaczenia kredytu na finansowanie wydatków z tytułu 
kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia od zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach 
projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny”. 

5. Wykorzystanie kredytu następować będzie na podstawie przedłożonych przez kredytobiorcę  
w banku faktur lub innych równoważnych dowodów księgowych potwierdzających poniesione 
koszty przedsięwzięcia.  

6. Wykonawca będzie przelewał kwotę kredytu na rachunek wskazany przez Zamawiającego  
w terminie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy od dnia złożenia dyspozycji przez Zamawiającego.  

7. Przewidywany okres obowiązywania kredytu wynosi 150 miesięcy, w tym 82 m-ce dopłat do 
oprocentowania. 

8. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie do zawarcia umowy 
z Zamawiającym.  

9. Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania NFOŚiGW informacji o zmianach warunków, 
wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy kredytu w ciagu 14 dni od zdarzenia. 

10. Wykonawca  będzie zobowiązany do informowania NFOŚiGW  o wysokości i terminowości spłat 
rat kapitału i odsetek, saldzie kredytu oraz wysokości oprocentowania w okresie tożsamym ze 
składanym zestawieniem dopłat (raz na kwartał). 

11. Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia umowy kredytowej dla NFOŚiGW  
w Warszawie. 

12. Karencja w spłacie rat kapitałowych kredytu liczona jest od daty wypłaty ostatniej transzy 
kredytu i nie może być dłuższa niż 6 miesięcy od daty zakończenia inwestycji; w przypadku 
kredytu udzielonego przez organizację międzynarodową lub międzynarodową instytucję 
finansową, karencja w spłacie rat kapitałowych może być ustalona indywidualnie, zgodnie  
z warunkami kredytu; 

13. Środki z kredytu objętego dopłatami nie mogą być przeznaczone na refinansowanie pożyczek 
udzielonych przez NFOŚIGW; 

14. Dopłatami jest objęta część kredytu oznaczona w harmonogramie będącym załącznikiem do 
mniejszej Specyfikacji (Część I IDW).  
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15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmniejszania ogólnej kwoty kredytu bez 
ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych prowizji i opłat.  

16. Wykonawca przyjmie przedterminową spłatę kredytu, po uprzednim zawiadomieniu przez 
Zamawiającego o zamiarze takiej spłaty w terminie 14 dni przed jej realizacją - bez ponoszenia 
jakichkolwiek dodatkowych prowizji i opłat. 

17. Wykonawca o niespłaceniu kredytu w terminie umownym zawiadomi Zamawiającego listem 
poleconym (na adres wskazany w umowie kredytowej) i jednocześnie wyznaczy termin spłaty 
zadłużenia z powiadomieniem NFOŚiGW. 

18. Wykonawca nie może zobowiązać Zamawiającego do korzystania z żadnych innych swoich usług 
i produktów za wyjątkiem tych, które stanowią przedmiot zamówienia. 

19. Wykonawca będzie naliczał odsetki miesięcznie od faktycznie wykorzystanego kredytu. Odsetki 
naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu przy założeniu, że rok liczy 365 
dni lub 366 dni, od dnia powstania zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu do dnia 
poprzedzającego jego spłatę włącznie. 

Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, ustalane dla każdego miesiąca odrębnie - jako suma 
wysokości stawki WIBOR 3M powiększonej o stałą marżę banku, niezmienną w całym okresie 
kredytowania. Sposób ustalania stawki WIBOR 3 M będzie następujący: stawka WIBOR 3M 
według notowań z ostatniego dnia roboczego kwartału będzie miała  zastosowanie do określenia 
wysokości oprocentowania od 1-go dnia kwartału  następnego. 

20. Wysokość marży będzie stała w całym okresie obowiązywania umowy. Jednakże Zamawiający 
zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawcy z wnioskiem o obniżenie wysokości 
marży w sytuacji istotnej zmiany warunków makroekonomicznych, np.: 

 zmiany podstawowych stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego, 

 zmiany zasad polityki prowadzonej przez NBP, mającej wpływ na gospodarkę banków 
krajowych (między innymi zmiany stopy rezerwy obowiązkowej ustalanej przez Radę 
Polityki Pieniężnej oraz warunków jej odprowadzenia), 

 zmiany poziomu inflacji. 

21. W dniu podpisania umowy marża Banku wynosi…., zaś oprocentowanie kredytu wynosi …% w 
stosunku rocznym. 

22. Nie przewiduje się pobrania prowizji i opłat za gotowość, zaangażowanie lub inne czynności 
związane z obsługą kredytu i prowadzeniem rachunku kredytowego.  

23. Zamawiający może wystąpić z wnioskiem o prolongatę spłaty raty kredytu. Wniosek winien być 
złożony w terminie nie krótszym niż 10 dni przed datą spłaty kredytu. 

24. Zgodnie z postanowieniami art. 145 Pzp w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

25. Integralną część Umowy stanowi oferta Wykonawcy oraz Część III specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia - opis przedmiotu zamówienia. 


