
1 
 

Załącznik nr 2 do Rozeznania Cenowego 

 

 

Istotne postanowienia do umowy: 

 

Zamawiający przyjmie projekt umowy wybranego oferenta z uwzględnieniem jego 

ustaleń regulaminowych pod warunkiem, że w treści tej uwzględni: 

1. Ustalenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Ustalenia, iż nie naliczy opłat od niewykorzystanej kwoty kredytu w rachunku bieżącym. 

3. Ustalenia dodatkowych kar umownych za nie wykonanie i nienależyte wykonanie 

umowy, a mianowicie: 

a) Rozpatrzenie wniosku o kredyt w rachunku bieżącym w terminie 14 dni od daty 

złożenia przez zamawiającego kompletnego wniosku - karę w wysokości 100 zł za 

każdy dzień zwłoki za opóźnienie w rozpatrzeniu wniosku o kredyt, 

b) Karę w wysokości 10% kwoty kredytu za odstąpienie od umowy przez bank z 

przyczyn obciążających bank. 

4. Ustalenia, że wcześniejsza spłata kredytu nie powoduje dla kredytobiorcy żadnych 

skutków finansowych. 

5. Miesięczna kapitalizacja odsetek. 

6. Stawki opłat, prowizji i marży są stałe przez cały okres obowiązywania umowy. 

7. Wykonawca nie będzie pobierał opłaty  od wpłat gotówkowych dokonanych na rachunek 

Gminy Stawiguda i rachunki pomocnicze przez podatników podatków, opłat lokalnych 

oraz innych należności budżetowych. 

8. Dostarczanie bez dodatkowych opłat gotówki do kasy Urzędu Gminy 2 razy w miesiącu, 

tj. w okresie wypłaty zasiłków: 

- 10-tego każdego miesiąca 

- 20tego każdego miesiąca. 

Jeżeli dzień wypłaty zasiłków jest dniem wolnym, to na kolejny dzień roboczy lub inny 

uzgodniony termin. Zapotrzebowanie na gotówkę będzie zgłaszane telefonicznie dzień 

przed wypłatą zasiłków. 

9. Zapewnienie rachunków wirtualnych (subrachunków) – usługa bankowa polegająca na 

tym, że właściciel konta może w ramach rachunku bankowego swobodnie definiować 

subrachunki, a następnie przypisywać je swoim kontrahentom. Każda wpłata dokonana na 

taki subrachunek jest ewidencjonowana jako transakcja na rachunku podstawowym. 

Subrachunek powinien pozwolić na identyfikację kontrahenta dokonującego wpłaty. 
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10.  W razie wystąpienia 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 powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej i odebranej części umowy. 


