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ISTOTNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO POSTANOWIENIA,JAKIE MAJĄ ZNALEŹĆ SIĘ

 W TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

 I.Gmina Jodłowa 39-225 Jodłowa
NIP 872-10-46-746 , Regon 0005344065
reprezentowana przez:
Wójta Gminy - mgr Władysław Kita

II. Przedmiot zamówienia publicznego :
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 500.000,00zł. na realizację 
zadania „Obiekt dla ochrony zdrowia i rehabilitacji w Jodłowej-III etap”

III. Wysokość kredytu : 500.000,00złotych.

IV. Termin udostępnienia kredytu : w jednej transzy 500.000,00złotych – od 03.10.2006r.-
dnia 31.10.2006r.

V.  Wykorzystanie kredytu nastąpi poprzez przekazanie środków z kredytu na rachunek
podany przez Gminę Jodłowa

VI. Spłaty odsetek : co miesiąc

VII. Ilość rat spłaty kredytu : 10 rat tj:
  1/ 30.06.2007r.
  2/ 31.12.2007r.
  3/30.06.2008r.
  4/ 31.12.2008r.
  5/ 30.06.2009r.
  6/ 31.12.2009r.
  7/ 30.06.2010r.
  8/ 31.12.2010r.
  9/ 30.06.2011r.
10/ 30.09.2011r.

VIII. Spłata odsetek miesięczna do 30 września 2011 roku.

     IX. Karencja w spłacie pierwszej raty kapitałowej do :29.06.2007roku. Rozpoczęcie spłaty 
kredytu : 30.06.2007 roku.
Zakończenie spłaty kredytu: 30.09.2011 roku.

 X.  Płatności rat kapitałowych będą realizowane w ostatnim dniu miesiąca kończącego
      półrocze z tym że jeżeli będzie to dzień świąteczny, niedziela lub dzień wolny od
      pracy, to płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym, po tym dniu.

XI. Spłata rat odsetkowych będzie następowała miesięcznie do 15  każdego miesiąca za     
      miesiąc poprzedni po pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego o wysokości należnych 
      odsetek.

XII. Płatność odsetek w terminie, o którym mowa w pkt.VII, jest bezwzględnie wymagalna.

XIII. Niespłacone w okresie karencji raty odsetkowe nie podlegają oprocentowaniu lub
      kapitalizacji. 



XIV. Płatność rat kapitałowych w terminach określonych w pkt.VII nie jest bezwzględnie 
      wymagalna, pod warunkiem złożenia przez Zamawiającego pisemnego wniosku o   
      odroczenie  płatności. Wniosek będzie złożony w Banku przed terminem płatności raty 
      kapitałowej.   
      Oznaczony czas przesunięcia płatności raty kapitałowej nie może wykroczyć poza 
      30września 2011 roku. Nie spłacona rata kapitałowa wchodzi w skład nie spłaconej      
      części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w ofercie. Z tytułu   
      przesunięcia terminu spłaty raty kapitałowej, w okresie kredytowania Bank nie będzie  
      pobierał żadnych opłat lub prowizji.

XV. W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
      zawarcia umowy strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminu spłaty kredytu 
      o czas oznaczony. Powyższa zmiana wymaga formy pisemnej i może być dokonana 
      jedynie przed 30 września 2011 roku.

XVI. Z tytułu przedłużenia okresu kredytowania Bank może pobrać prowizję od 
niespłaconej części    kapitału w wysokości proporcjonalnej do prowizji 
przygotowawczej zaproponowanej w ofercie , z tym że oprocentowanie kredytu w 
wydłużonym okresie
kredytowania będzie liczone na zasadach i w wysokości wynikającej z umowy na
podstawowy okres kredytowania.

XVII. Po każdorazowym przesunięciu terminu spłaty raty kapitałowej Bank dokona
stosownego  przeliczenia tabeli spłat rat kapitałowych i odsetkowych, stosownie do 
treści wniosku    Zamawiającego o odroczenie terminu płatności. Za powyższą 
czynność Bank nie będzie żądał dodatkowych opłat lub prowizji.

XVIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo spłaty kapitału przed 30 września 2011 roku
jak również możliwość spłaty kapitału w ratach i terminach innych niż 
przedstawionych w tabeli z zastrzeżeniem nieprzekraczalności okresu kredytowania. 
Wcześniejsze spłacenie kapitału wymaga uprzedniego powiadomienia Wykonawcy i 
spowoduje odpowiednie zmniejszenie ilości i wielkości rat odsetkowych.   

XIX. W przypadku przedterminowej spłaty kapitału przez Zamawiającego , Zamawiający 
nie będzie ponosił dodatkowych kosztów.

XX. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie - weksel własny „in blanco" z deklaracją 
wekslową.                 

XXI. Załącznikami  do  umowy  są:                                    
    a/  specyfikacja  istotnych  warunków zamówienia                                 
        b/ oferta

Jodłowa, dnia 11 wrzesień 2006 roku


