
Za cznik nr 4 do
                                                                                                       Specyfikacji Istotnych
                                                                                                       Warunków Zamówienia

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

1. Bank udziela Kredytobiorcy kredytu d ugoterminowego w kwocie 1.490.000 z  (s ownie:
jeden milion czterysta dziewi dziesi t tysi cy z otych) w zwi zku z planowanym
deficytem bud etu Gminy I owa w 2010 roku na dofinansowanie wydatków maj tkowych
zwi zanych z realizacj  zadania pn. „Budowa wodoci gu w So ectwach Czy ówek,
Jankowa aga ska oraz aganiec w Gminie I owa” w kwocie 1.265.000 z  (s ownie:
jeden milion dwie cie sze dziesi t pi  tysi cy z otych) oraz wniesienia wk adu
w kwocie 225.000 z (s ownie: dwie cie dwadzie cia pi  tysi cy z otych) do spó ki
Zak ad Zagospodarowania Odpadów Spó ki z ograniczon  odpowiedzialno ci  w arach,
który realizuje zadanie pn. „Gospodarka odpadami w obr bie powiatów arskiego
i aga skiego”.

2. Bank stawia do dyspozycji Kredytobiorcy kredyt w dniu 30 wrze nia 2010 r., jednak nie
wcze niej ni  po podpisaniu umowy i ustanowieniu prawnych zabezpiecze  sp aty
kredytu.

3. Udzielenie kredytu nast pi od dnia 30 wrze nia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

4. Prawne zabezpieczenie sp aty udzielonego kredytu, a tak e innych zwi zanych
z kredytem nale no ci stanowi: weksel w asny in blanco do sumy wekslowej obejmuj cej
kredyt w wysoko ci 1.490.000 z  (s ownie: jeden milion czterysta dziewi dziesi t tysi cy

otych) wraz z nale nymi odsetkami i ewentualnymi kosztami wraz z deklaracj
wekslow  z wystawienia Kredytobiorcy.

5. Wykorzystanie kredytu nast pi w drodze realizacji przez Bank polecenia przelewu
Kredytobiorcy w ci ar rachunku kredytowego otwartego w ………………………… na
rachunek bie cy Kredytobiorcy nr ……………….......................... prowadzony
w Banku………...........................

6. Nale  prowizj  w kwocie……………….. PLN z tytu u realizacji kredytu,
Kredytobiorca przeka e na konto wskazane przez Bank w dniu postanowienia kredytu do
jego dyspozycji.

7. Kwota udzielonego kredytu podlega oprocentowaniu wed ug zmiennej stopy procentowej,
ustalonej zgodnie ze specyfikacj  istotnych warunków zamówienia.

8. Oprocentowanie kredytu ustalone jest na podstawie stawki WIBOR 3 – miesi cznego dla
otowych depozytów mi dzybankowych z ostatniego dnia notowa  kwarta u

poprzedzaj cego kwarta  sp aty kolejnej raty odsetkowej, powi kszonej o mar  Banku w
wysoko ci ……………. punktów procentowych.



9. Oprocentowanie kredytu jest sta e w kwartalnych okresach.

10. Bank nalicza odsetki w okresach kwartalnych od wykorzystanej kwoty kredytu wed ug
stóp procentowych obowi zuj cych w trakcie trwania umowy, pocz wszy od dnia
wyp aty kredytu do dnia poprzedzaj cego dzie  sp aty kolejnej raty kredytu.

11. Odsetki od kredytu podlegaj  sp acie w terminach kwartalnych do ostatniego dnia
miesi ca, pocz wszy od 30.09.2010 roku. Ostatnie odsetki p atne do 31.12.2016 r.

12. Za sp at  odsetek przyjmuje si  dzie  wp ywu nale no ci na rachunek Banku.
Je eli termin p atno ci odsetek przypada na dzie  uznany za wolny od pracy, sp ata
odsetek nast puje w pierwszym dniu roboczym przypadaj cym po dniu ustawowo
wolnym od pracy.

13. Sp ata kredytu (kapita u) dokonywana b dzie w ratach pó rocznych wed ug nast puj cego
harmonogramu:
a) Pierwsza rata p atna do 30.06.2011 roku w kwocie 124.000 z .
b) Kolejne 9 rat w kwocie po 124.000 z  p atne do ostatniego dnia ka dego pó rocza.
c) Kolejna rata w kwocie 125.000 z  p atna do ostatniego dnia pó rocza.
d) Ostatnia rata w kwocie 125.000 z  p atna do 31.12.2016 roku.

14. Za dat  sp aty raty kapita owej kredytu przyjmuje si  dat  wp ywu rodków finansowych
na rachunek Banku.

15. Strony dopuszczaj  mo liwo  sp aty ca ci lub cz ci kredytu przed terminami
okre lonymi w pkt 16 niniejszych istotnych postanowie  umowy, bez ponoszenia
jakichkolwiek op at z tego tytu u i bez konieczno ci uzyskania zgody Banku.
Wcze niejsza sp ata b dzie podlega a rozliczeniu w najbli szym terminie p atno ci
odsetek.


