Załącznik Nr 1
FORMULARZ OFERTY

Przetarg nieograniczony
o wartości zamówienia nie przekraczającej
kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych
„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 765.867,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych przez gminę Stoszowice zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek”

Zamawiający:
GMINA STOSZOWICE
Stoszowice 97
57-213 Stoszowice, powiat ząbkowicki
tel. 748164510
Wykonawca:

Telefon:

Adres e-mail Wykonawcy:

Termin związania ofertą
30 dni
Kwota brutto




(słownie)
WIBOR 1M przyjęty do obliczenia ceny oferty z dnia 30.06.2017r.

Prowizja przygotowawcza % zł



Oprocentowanie
(według zmiennej stopy procentowej, na którą składa się stawka bazowa, tj. WIBOR 1M i stała marża Banku)

Stała marża Banku

Czas uruchomienia kredytu liczony od dnia przekazania pisemnej 

Wykonawca jest:
małym, średnim, dużym przedsiębiorcą
*niepotrzebne skreślić




1.	Podana wyżej cena obejmuje wszystkie koszty i składniki, niezbędne do wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia. Ryzyko poniesienia jakichkolwiek dodatkowych niewymienionych w formularzu ofertowym, a mogących pojawić się w trakcie realizacji zamówienia, obciąża nas i uwzględniliśmy je w proponowanej cenie.
2.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy zastrzeżeń co do jej treści, oraz zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje do przygotowania oferty.
3.	Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:
………………………….……………………………………………………………………………………… ……………………….…………………………………………………………………………………………
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - konsorcja)
4.	Oświadczamy,   że   informacje   zawarte    na   stronach   	   stanowią   tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępniane.
5.	Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6.	Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej Nazwisko, Imię
……………………………………………………………………………………………………….... Stanowisko…………………………………………………………………………………………… Telefon…………………………………………………Fax…………………………………………
Zakres*:
·	do reprezentowania w postępowaniu
·	do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
*niepotrzebne skreślić
7.	Załącznikami do niniejszej oferty są:
1)	 	
2)	 	
3)	 	
4)	 	
5)	 	
8.	Ze     strony     Wykonawcy     do     kontaktów     z     Zamawiającym     upoważniony     będzie:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
(Imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail)
9.	Oferta zawiera 	 stron podpisanych i ponumerowanych od nr 	 do nr 	
10.	Inne uwagi Wykonawcy: ………………………………………………………………………… 	
11.	Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są prawdziwe (za składanie nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 297 KK).
data: 	
(Czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela (i) Wykonawcy, lub pieczątka imienna z podpisem)
Załącznik Nr 2
Gmina Stoszowice
Stoszowice 97
57-213 Stoszowice
Wykonawca:
……………………………………… 	 	 	
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………………… 	 ...
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
I KRYTERIÓW SELEKCJI
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 765.867,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych przez gminę Stoszowice zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek”, prowadzonego przez gminę Stoszowice, Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice, oznaczonego nr PF.271.3.2017 oświadczam, co następuje:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - ROZDZIAŁ V - Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.








(podpis)


INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - ROZDZIAŁ V - Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

..……………………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………………………...,
w następującym zakresie:

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).


………………………………………………………………
(podpis)


OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.




…………………………………………………………….
(podpis)

Załącznik Nr 3
Zamawiający:
Gmina Stoszowice
Stoszowice 97
57-213 Stoszowice
Wykonawca:
………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
……………………………………………....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)


Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA



Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 765.867,00 zł na spłatę zaciągniętych wcześniej przez gminę Stoszowice zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek”, prowadzonego przez Gminę Stoszowice, Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice, oznaczonego PF.271.3.2017, oświadczam, co następuje:

	Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp,

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 8 ustawy Pzp,





…………………………………………………….
(podpis)
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………..……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

…                           …………..…………………………
            (podpis)


OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:
……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. (miejscowość), dnia …………………. r.


…………………………………………………………
(podpis)








OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam,    że    w    stosunku    do    następującego/ych    podmiotu/tów,    będącego/ych podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….…………………………………………………….……… ……………………………………………………………………………………………………………………...
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.


(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

 (miejscowość), dnia …………………. r.







(podpis)
Załącznik Nr 4
(nazwa i adres Wykonawcy)
NAZWA ZAMÓWIENIA:
„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 765.867,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych przez gminę Stoszowice zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek”
WYKAZ OSÓB
KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA WRAZ Z INFORMACJAMI NA TEMAT
ICH KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, DOŚWIADCZENIA NIEZBĘDNYCH DO WYKONYWANIA
ZAMÓWIENIA, A TAKŻE ZAKRESU WYKONYWANYCH PRZEZ NIE CZYNNOŚCI

Lp.
Nazwisko i imię
Opis posiadanego doświadczenia, zakres wykonywanych czynności, kwalifikacje zawodowe (okres doświadczenia)
Podstawa
dysponowania
(umowa o pracę,
zlecenie,
zobowiązanie)
Uwagi**










.* Jeżeli w wykazie, Wykonawca wykazał osobę, innego podmiotu, którą będzie dysponował, zobowiązany jest udowodnienia Zamawiającemu że będzie dysponował tymi osobami podczas realizacji zadania np. poprzez dołączenie do oferty pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępniania tych osób. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów winno zawierać wyraźne oświadczenie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 26 ust.2b ustawy Pzp).
** W kolumnie „Uwagi” należy wpisać, którego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dotyczy dany zakres informacji albo który podmiot oddaje do dyspozycji dane osoby.
(Czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela(i) Wykonawcy, lub pieczątka imienna z podpisem)
Załącznik Nr 5
(nazwa i adres Wykonawcy)
NAZWA ZAMÓWIENIA:
„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 765.867,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych przez gminę Stoszowice zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek”
OŚWIADCZENIE
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Nazwa Wykonawcy 	
Adres Wykonawcy 	
Numer tel./ fax 	
Zgodnie  z  art.  24  ust.  11  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  -  Prawo  zamówień   publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm. dalej: ustawa PZP):
Informuję, że nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634).*
Informuję, że należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634 i w załączeniu przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.*
* niepotrzebne skreślić
data 	
	
(Czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela(i) Wykonawcy, lub
pieczątka imienna z podpisem)
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców osobno.
UWAGA!!! Wykonawca przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Załącznik Nr 6
NAZWA ZAMÓWIENIA
„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 765.867,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych przez gminę Stoszowice zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek”
sporządzona wg stawki WIBOR 1M obowiązującej 30.06.2017r.
Przewidywana wysokość odsetek od kredytu (wg formuły: faktyczna ilość dni/365) przy założonej stawce WIBOR 1M i oferowanej marży oraz przyjętych określonych terminach spłat zgodnie z SIWZ:





Ogółem: 	 zł
	 dnia 	
(Czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela(i) Wykonawcy, lub pieczątka imienna z podpisem)
Załącznik Nr 7 
ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU
Ja niżej podpisany 	 będąc upoważnionym do reprezentowania
(imię i nazwisko składającego oświadczenie i udostepniającego zasoby)
	
(nazwa i siedziba podmiotu)
o ś w i a d c z a m, że, stosownie do art. 22a ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r, poz. 2164 z późn. zm.) udostępnię Wykonawcy
	
( nazwa i siedziba Wykonawcy składającego ofertę )
do dyspozycji niezbędne zasoby, na okres korzystania z nich przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego pn. „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 765.867,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych przez gminę Stoszowice zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek”

Lp.
Wymienić zasoby oddawane do dyspozycji np.: imię i nazwisko pracownika, rodzaj sprzętu, zasoby finansowe, potencjał wiedzy i doświadczenia.
Sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu realizacji
Zamówienia (np. podwykonawca, doradca, konsultant,
wypożyczenie sprzętu z obsługą), sposobu wykorzystania zasobów
innego podmiotu, zakresu i okresu udziału









(podpis i pieczęć osób uprawnionych do	(podpis i pieczęć osób uprawnionych do reprezentowania
reprezentowania podmiotu udostępniającego)	Wykonawcy składającego ofertę)
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiające zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
> zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
>zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.





Załącznik nr 8 
WZÓR 
UMOWA KREDYTOWA Nr …………….
o udzielenie kredytu długoterminowego

zawarta w ………….., w dniu ……..… 2017 r. pomiędzy:

Gminą Stoszowice, Stoszowice 97; 57-213 Stoszowice
NIP: 887-16-35-220, REGON: 890718455
zwaną dalej „Kredytobiorcą”, którą reprezentują:

Paweł Gancarz – Wójt Gminy 
 przy kontrasygnacie Katarzyny Cichoń – Skarbnika Gminy
i  Bankiem … 
zwanym dalej „Bankiem”, reprezentowanym przez:
1. .............
2. .............

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każde z osobna „Stroną”

Preambuła

Działając na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, w wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonego przez Kredytobiorcę przetargu, strony niniejszym zawierają umowę w sprawie zamówienia publicznego w przedmiocie udzielenia kredytu.

§ 1

1. Bank udziela Kredytobiorcy na warunkach określonych niniejszą umową kredytu w walucie polskiej, w kwocie 756.867,00 (siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem złotych), z zastrzeżeniem § 2.
2. Kredyt udzielony będzie na okres 3 lat, licząc od dnia przekazania kredytu Kredytobiorcy z okresem spłaty rozpoczynającym się najpóźniej od 31 stycznia 2018 r.
3.  Bank pozostawi do dyspozycji Kredytobiorcy i przekaże na rachunek Gminy Stoszowice 52 9522 1014 2003 0000 0185 0001 kwotę kredytu nie później niż do dnia 30.09.2017 r. 
4.  Kredytobiorca oświadcza, że osobami upoważnionymi do składania dyspozycji wypłaty środków z kredytu są osoby wskazane w Karcie Wzorów Podpisów, stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszej umowy. 
5. Kredytobiorca oświadcza, że środki z kredytu przeznaczy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. 


§ 2

1. Kredytobiorca zastrzega sobie prawo do obniżenia kwoty kredytu, wskazanej w §1 ust. 1. i  w konsekwencji do obniżenia wysokości poszczególnych transz kredytu, a także do zmiany terminów tych transz. Zmiany te wymagają aneksu do umowy. 
2. Kredytobiorca poinformuje Bank o ostatecznej wysokości kredytu bądź odstąpieniu od umowy najpóźniej do 30.09.2017 r. 

§ 3

1. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym. Stawka oprocentowania składa się ze stawki WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych powiększonej o stałą marżę Banku w wysokości….%.
2. Bank nalicza odsetki od kredytu po każdorazowym zakończeniu kolejnego miesiąca obowiązywania umowy z dołu. 
3. Stawkę bazową stanowi stawka WIBOR, dla jednomiesięcznych okresów obrachunkowych.
Stawka WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) ustalana będzie dla pierwszego okresu obrachunkowego według notowań w drugim dniu roboczym poprzedzającym dzień wypłaty kredytu, a dla kolejnych okresów dwa dni robocze poprzedzające rozpoczęcie danego okresu obrachunkowego. W przypadku braku notowań stawki WIBOR dla drugiego dnia, do wyliczenia stopy procentowej stosuje się odpowiednio notowania z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone notowanie stawki WIBOR.
4. Dla celów rozliczeniowych przyjmuje się, że miesiąc liczy rzeczywistą liczbę dni, a rok 365 dni. Przy obliczaniu odsetek przyjmuje się w okresach obrachunkowych faktyczną liczbę dni kalendarzowych. 
5. Marża banku, oparta na stopie wskazanej przez kredytobiorcę w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ będzie stała przez cały okres spłaty kredytu.
6. O zmianie wysokości oprocentowania kredytu i dacie wprowadzenia tej zmiany dla kolejnego okresu obrachunkowego Bank zawiadomi Kredytobiorcę w terminie 7 dni od daty ustalenia nowej wysokości oprocentowania kredytu. Informację tę Bank poda za pomocą poczty elektronicznej.  
7. W każdym okresie obrachunkowym wchodzącym w skład umownego okresu kredytowania stopa oprocentowania kredytu jest stała.
8. W przypadku zaprzestania ustalania stawki WIBOR strony niniejszej umowy podejmą negocjacje w celu określenia parametru, w oparciu, o który ustalane będzie oprocentowanie kredytu.

§ 4

1. Odsetki od kredytu będą spłacane w ciągu trwania umowy, ostatniego roboczego dnia miesiąca kończącego każdy okres obrachunkowy, przy czym:
1) pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia uruchomienia kredytu do dnia poprzedzającego  ostatni roboczy dzień miesiąca,
2) kolejne jednomiesięczne okresy obrachunkowe liczone są od pierwszego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu obrachunkowego,
3) ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym całkowitą spłatę kredytu, najpóźniej do 31.12.2021 r. 
4) aktualizacja stopy zmiennej będzie następowała w dniu płatności odsetek tj. ostatniego dnia każdego miesiąca nawet, jeśli nie upłynął okres jednomiesięczny.
2. Spłata odsetek od kredytu następuje w walucie polskiej na rachunek wskazany przez Bank w § 6 ust 2. 




§ 5

1. Bank nie pobierze żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu  udzielenia i spłaty kredytu. 


§ 6

1. Spłata kredytu rozpocznie się najpóźniej od 31.01.2018 r. i trwać będzie przez okres      3 lat.
2. Kredyt spłacany będzie zgodnie z harmonogramem spłat rat kredytu, określonym w SIWZ, w ostatnim dniu każdego miesiąca na rachunek Nr …………………………
3. W przypadku zmiany wysokości kwoty kredytu zgodnie z § 2 ust. 1, kredyt spłacany będzie w równych miesięcznych ratach, po stosownym przeliczeniu.
4. Kredytobiorca ma prawo do wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub w części aktualnego zadłużenia przed terminem ustalonym w umowie, pod warunkiem, że powiadomi Bank o planowanym terminie spłaty z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, podając datę i wysokość wcześniejszej spłaty. W takim wypadku kwota, od której naliczane są odsetki ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu. 

§ 7

Spłata kredytu nastąpi w walucie polskiej na rachunek wskazany przez Bank w § 6. ust. 2.

§ 8

1. Strony ustalają, że łączna wartość odsetek (pełne koszty udzielenia kredytu) od kwoty 756.867,00 zł, zgodnie z kosztorysem ofertowym i wybraną w trybie przetargu ofertą Banku (formularz oferty, stanowi załączniki nr 1 do umowy) wynosi............... zł (słownie: ................ złotych) z zastrzeżeniem ust.2
2. Końcowa wartość przedmiotu umowy zostanie ustalona w oparciu o faktyczną wielkość wykorzystanego kredytu oraz zapisów niniejszej umowy mających wpływ na cenę kredytu.


§ 9

1. Termin spłaty raty kredytu jest zachowany w przypadku wpływu do Banku środków najpóźniej w dniu wyznaczonym do spłaty.
2. Jeżeli data spłaty kredytu lub odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy uważa się, że ustalony termin został zachowany, jeżeli spłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w umowie kredytu.




§ 10

1. Niespłacenie kredytu z odsetkami w całości lub w części w ustalonym terminie powoduje uznanie nie spłaconej kwoty za zadłużenie przeterminowane.
2. Bank w terminie 3 dni roboczych po upływie terminu spłaty zawiadomi Kredytobiorcę listem poleconym o powstaniu zadłużenia przeterminowanego, wzywając do zapłaty zaległych należności.
3. Kredytobiorca przekaże kwotę z tytułu zadłużenia przeterminowanego w terminie wskazanym przez Bank w zawiadomieniu określonym w ust. 2 na rachunek wskazany przez Bank.

§ 11

W przypadku opóźnienia w spłacie kredytu lub jego części Bank pobierze odsetki w wysokości 1,5 oprocentowania podstawowego kredytu, od niespłaconej kwoty za okres od dnia, w którym powinna nastąpić spłata, do dnia poprzedzającego dokonanie spłaty. 

§ 12

1. Spłata kredytu jest zabezpieczona wystawionym przez Kredytobiorcę:
- wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją  wekslową z dnia…………... (przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy), 
- oświadczeniem Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji.  
2. Koszty z tytułu ustanowienia i zwolnienia prawnego zabezpieczenia ponosi Kredytobiorca.

§ 13

1. Bank może wypowiedzieć umowę kredytu w całości lub w części w przypadku wykorzystania kredytu lub jego części niezgodnie z przeznaczeniem.
Termin wypowiedzenia umowy wynosi 3 miesiące i liczony jest od dnia następnego po dniu doręczenia wypowiedzenia. W razie wypowiedzenia umowy kredytu Kredytobiorca jest zobowiązany do spłaty całego zadłużenia najpóźniej w dniu upływu okresu wypowiedzenia. Po tym terminie niespłacona należność staje się zadłużeniem przeterminowanym.
2. Kredytobiorca może wypowiedzieć umowę kredytu z zachowaniem terminu trzymiesięcznego liczonego od dnia następnego po dniu doręczenia wypowiedzenia.
3. Za datę doręczenia zawiadomienia o wypowiedzeniu uznaje się dzień doręczenia zawiadomienia osobiście bądź listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

§ 14
Kredytobiorca zobowiązuje się do:
1) udzielania na prośbę Banku wyjaśnień oraz udostępniania kwartalnych sprawozdań finansowych gminy umożliwiających ocenę zdolności Kredytobiorcy do terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami;
2) udostępniania na stronie BIP Gminy sprawozdań w wersji opisowej z wykonania budżetu za kolejne półrocza wraz z opinią RIO;
3) powiadomienia Banku o wszelkich zmianach związanych z jego nazwą i siedzibą, statusem prawnym.

§ 15

Strony dodatkowo ustalają, co następuje:
1) Kredytobiorcy przysługuje prawo do negocjowania warunków spłaty odsetek za zwłokę i stopy oprocentowania zadłużenia przeterminowanego.
2) Strony zobowiązują się wzajemnie informować o istotnych zmianach przepisów prawa mogących mieć wpływ na realizację umowy.
3) Kredytobiorca nie poniesie żadnych kosztów z tytułu niewykorzystania pełnej kwoty kredytu, o której mowa w § 1 ust. 1 umowy kredytu.
4) Kredytobiorca nie poniesie żadnych kosztów z tytułu dokonania wcześniejszych spłat kredytu i odsetek.



§ 16

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy, dopuszczalne są tylko w granicach określonych przez art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i wymagają zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z wyjątkiem zmiany stawki oprocentowania, która dokonywana jest w trybie § 3 ust. 6.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa bankowego oraz innych ustaw, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 18

Do rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem niniejszej umowy właściwy będzie sąd siedziby Kredytobiorcy.

§ 19

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Banku i Kredytobiorcy.


Załączniki:
1) Formularz oferty
2) Karta Wzorów Podpisów



____________________	___________________
Kredytobiorca	Bank


