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Załącznik Nr 2 do SIWZ 
 

............................................ 

(pieczęć Oferenta) 
 

Umowa 

Zastępstwa Inwestycyjnego w zakresie finansowania inwestycji. 

 

               Dnia ....................2010 roku w Ciechocinku strony:  

I. Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Ciechocinku ul. Bema 23A, 87-720 

Ciechocinek, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w Toruniu Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: 0000123190, NIP: 888-24-93-976, REGON: 

910925446, zwana w treści niniejszej umowy "Zamawiającym", 

reprezentowana przez: 

1. Pana Andrzeja Krzysztofa Wojdyło  -  Prezesa Zarządu  

2. Panią Elżbietę Madoń                       -   Członka Zarządu  

oraz  

 

 

II.  .......................... .,  

zwanym w treści niniejszej umowy "Wykonawcą", reprezentowana przez: 

-     ................................................................................................................................ .  

 

Na potwierdzenie danych dotyczących Zamawiającego wymienionych na wstępie w 

pkt I oraz celem wykazania uprawnień do reprezentowania Zamawiającego, 

przedstawiciel Zamawiającego przedkłada:  

- odpis aktualny z rejestru handlowego dotyczący Spółki nr 0000123190  

- potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię zaświadczenia o nadaniu 

numeru REGON;  

- potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię decyzji Urzędu Skarbowego 

o nadaniu numeru NIP 888-24-93-976, które to dokumenty stanowią 

odpowiednio załącznik nr l, 2 i 3 do niniejszej Umowy.  
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Na potwierdzenie danych dotyczących Wykonawcy, wymienionych na wstępie w pkt 

II oraz celem wykazania uprawnień do reprezentowania Wykonawcy, przedstawiciele 

Wykonawcy przedkładają:  

   -  odpis pełny z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dotyczący 

 ;  

- potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię zaświadczenia o nadaniu 

numeru    

  REGON;  

- potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię decyzji Urzędu Skarbowego o  

   nadaniu numeru NIP, które to dokumenty stanowią odpowiednio załącznik nr 4, 5 

i   

  6 do niniejszej Umowy.  

Przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawcy oświadczają, iż dane dotyczące 

Zamawiającego oraz Wykonawcy wynikające z wyżej wymienionych dokumentów nie 

uległy zmianie;  

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego nr …………… w oparciu o przepisy Prawa 

Zamówień Publicznych zawarta została umowa następującej treści :  

 

§ 1  

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie publiczne, na 
podstawie, którego Strony niniejszej umowy ustalają, że Wykonawca sfinansuje na 
rzecz Zamawiającego inwestycję zlokalizowaną przy ulicy Nieszawskiej 149a w 
Ciechocinku w kwocie 1.373.000,00 zł (słownie: milion trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące 
złotych). 
1. Wykonawca zobowiązuje się pozyskać środki bezzwrotne w ramach działań 

operacyjnych 3.2, 4.5, 5.1 lub innych programów w wysokości nie mniejszej niż 

274 600 złotych (słownie: dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset złotych, 

00/100). Szczegółowe zasady pozyskiwania dotacji określa załącznik nr 9, a 

harmonogramu  przekazania środków bezzwrotnych załącznik nr 10 do niniejszej 

umowy. 

2. Przez określenie "sfinansuje" strony uznają rozliczenie faktur wykonawczych, 

jakie na rzecz Zamawiającego wystawi Generalny Wykonawca, zgodnie z 

harmonogramem rzeczowo-finansowym.  

3. Umowa Generalnego Wykonawstwa wraz z harmonogramem stanowi załącznik 
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nr 7 do niniejszej umowy.  

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, należności wynikające z wystawionych 

przez Generalnego Wykonawcę Zamawiającemu faktur VAT, w terminie 14 dni 

od daty otrzymania kopii tych faktur wraz z protokołem odbioru robót 

podpisanym przez Inspektora Nadzoru, a zatwierdzona przez Zarząd Spółki, 

przekazem elektronicznym, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego. 

 

§ 2  

Zamawiający oświadcza, że będzie posiadał środki na spłatę zobowiązania powstałego 

w stosunku do Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy i że całość zobowiązania 

zostanie spłacona w terminach określonych w załączniku nr 8 do niniejszej umowy.  

 

§ 3  

1. Finansowanie inwestycji spłacane będzie przez Zamawiającego w miesięcznych 

równych ratach kapitałowo - odsetkowych po upływie okresu karencji, na podstawie 

harmonogramu spłat stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszej umowy- należność 

jest wymagalna i Zamawiający zobowiązuje się ja uregulować zgodnie z 

harmonogramem spłat stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej umowy.  

2. Karencja w spłacie kapitału wyniesie  …….. miesięcy od momentu przekazania 

finansowania. 

   § 4  

Zamawiający z tytułu zobowiązania zaciągniętego w stosunku do Wykonawcy na 

podstawie niniejszej umowy zapłaci Wykonawcy odsetki naliczone od kwoty 

zobowiązania w wysokości równej stopie procentowej WIBOR 3M + m ....% w skali 

roku, naliczonych od dnia uruchomienia finansowania i prowizję z tytułu udzielenia 

finansowania w wysokości  .....%.  

§ 5  

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty całości lub części 

finansowania bez dodatkowych obciążeń. W takim przypadku odsetki bieżące 

określone w § 4 zostaną naliczone do dnia zapłaty.  

2. Wykonawca zastrzega sobie prawo wypowiedzenie niniejszej umowy w trybie 

natychmiastowym w przypadku uchybienia przez Zamawiającego terminowi 

płatności trzech kolejnych rat, licząc od dnia wymagalności pierwszej raty lub 

zapłacenia w tym terminie pierwszej raty w niepełnej wysokości. 
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3. Za dzień zapłaty raty uznaje się dzień obciążenia rachunku 

Zamawiającego…………………………….  

4. Zamawiający zobowiązany jest do spłaty należności określonej w harmonogramie 

spłat stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej umowy.  

5. Zamawiający nie ma prawa dokonywać jakichkolwiek potrąceń z tytułu innych 

umów lub innych rozliczeń, które wiążą Go z Wykonawcą lub wiązać będą w 

przyszłości z należnościami wynikającymi z mniejszej umowy, których spłata jest 

określona w załączniku nr 8 do niniejszej umowy 

§ 6  

l. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 2, strony ustalają, że pozostała część długu 

staje się w całości wymagalna bez konieczności złożenia odpowiedniego 

oświadczenia przez Wykonawcę.  

2. Przez pozostałą część długu, o której mowa w § 6 ust. l, należy rozumieć kwotę 

niespłaconych należności określonych w § l, przypadających na kolejne raty 

płatności określone w harmonogramie spłaty.  

 

§7  

l. Niespłacenie w terminie określonym w niniejszej umowie należności określonej w § 

1 oraz należności wymagalnej w trybie określonym w § 6, traktowane jest jako 

zadłużenie przeterminowane.  

2. Od kwoty głównej zadłużenia przeterminowanego Wykonawca może naliczać 

odsetki w wysokości dwukrotności stopy odsetek ustawowych. Są one naliczane od 

dnia powstania zadłużenia przeterminowanego do dnia jego zapłaty.  

3. Dniem powstania zadłużenia przeterminowanego w przypadku niespłaconych 

terminowo rat jest pierwszy dzień po terminie wymagalności raty, jeśli rata ta nie 

została odnotowana na rachunku Wykonawcy.  

 

§ 8  

1. Z tytułu zabezpieczenia prawa regresu Wykonawca w sytuacji braku spłaty rat przez  

    Zamawiającego ustanawia (wpisać  rodzaj zabezpieczenia wg złożonej oferty 

przetargowej ):  

 
2. Ewentualne koszty związane z ustanowieniem powyższego zabezpieczenia ponosi  

    Zamawiający.  
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3. Ustanowienie skuteczne wszystkich zabezpieczeń opisanych w §8 ust.1jest     

    warunkiem wejścia w życie niniejszej umowy. W przypadku obciążenia z tytułu  

    zabezpieczenia hipoteki nieruchomości opisanej w §8 ust. 1, za skuteczne  

    ustanowienie zabezpieczenia Strony umowy uznają złożenie wniosków do ksiąg  

    wieczystych o obciążenie ww. hipotek z tytułu niniejszej umowy. 

 

 § 9  

l.   Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania ( z zastrzeżeniem § 8 pkt.3)   

niniejszej umowy. 

2. Kwota, o której mowa w § 1 ust. 1 będzie przekazywana przez Wykonawcę 

przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony w ......... , w 

wysokości potrzebnej do zapłaty bieżących faktur dla Generalnego Wykonawcy 

robót budowlanych, wynikających z zawartej umowy o roboty budowlane między 

Zamawiającym, a Generalnym Wykonawcą z dnia ………………. 

 

§ 10  

Strony oświadczają. iż termin spłaty finansowania może zostać przedłużony tylko za 

pisemną zgodą obydwu Stron.  

 

§11  

1. Strony mają prawo wypowiedzenia niniejszej umowy, w trybie natychmiastowym w 

przypadku jeżeli:  

1) Zgłoszono wniosek o upadłość drugiej strony.  

2) Ogłoszono likwidację drugiej strony.  

2. W sytuacji jak określono w § 11 ust. 1 Zamawiający zobowiązany jest dokonać 

zwrotu powstałej do spłaty kwoty należności wraz z naliczonymi odsetkami w 

terminie 14 dni od daty przekazania przez Wykonawcę informacji o wypowiedzeniu 

niniejszej umowy w trybie natychmiastowym. 

3. Za skuteczne poinformowanie o wypowiedzeniu od umowy w trybie 

natychmiastowym, strony uznają dostarczenie listu poleconego za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru, a w przypadku nieodebrania listu przez Zamawiającego 

ponowne wysłanie takiego listu przez Wykonawcę. W przypadku powtórnego 

nieodebrania listu poleconego przez Zamawiającego strony uznają, że 

powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy przez Wykonawcę jest skuteczne.  
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4. W przypadku wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym przez którąkolwiek 

ze stron, drugiej stronie przysługuje kara umowna od strony winnej, w wysokości 10 

% wartości niniejszej umowy. 

 

§ 12  

Strony ustalają  iż koszty związane z zawarciem niniejszej umowy poniesie 

Zamawiający.  

 

§13  

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego i inne. Strony ustalają, że do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w 

wyniku realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

 

§ 14  

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Strony zgodnie ustalają, że załączniki od nr 1 do 10 są integralną częścią umowy.  

 

 

 

    § 15  

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 

 

Zamawiający                                                          Wykonawca 


