






Załącznik nr 3 do ogłoszenia



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

……………………..							   miejscowość, data

pieczęć Wykonawcy





Nazwa Wykonawcy .....................................................................................................................

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

Adres Wykonawcy .......................................................................................................................

Tel/fax .....................................................

NIP ..........................................................

REGON ...................................................





Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej

ul. Św. Leonarda 7

25-311 Kielce





OFERTA



Nawiązując do realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)  zamówienia znak: ZOP-240-60/13 na obsługę linii kredytowych finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach LK-1 Ochrona wód i ziemi przed zanieczyszczeniem ściekami oraz LK-2 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, działając w imieniu ………………………………………………………………….

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

i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania



1. Oferujemy obsługę linii kredytowych finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach za wynagrodzeniem w wysokości … %  (słownie: …………………… %) w stosunku rocznym, liczonym od kwoty wykorzystanych kredytów. Wynagrodzenie będzie potrącane przez Bank z kwot odsetek płatnych Bankowi przez kredytobiorców z chwilą przekazywania tych odsetek Zamawiającemu na jego rachunek. 



2. Oświadczamy, że od kredytobiorców nie będzie pobierana prowizja od kredytu udzielanego w wyniku realizacji.



3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zawartymi w ogłoszeniu warunkami udziału w postępowaniu, a także załączonymi do niego „Ramowymi warunkami udzielania kredytów w ramach linii kredytowych LK-1 – Ochrona wód i ziemi przed zanieczyszczeniem ściekami oraz LK-2 – Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery” oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty.



4. Zobowiązujemy się dotrzymać wymaganego terminu przystąpienia do realizacji zamówienia w ciągu 7 dni roboczych od daty podpisania umowy i deklarujemy obsługę linii kredytowych w terminach podanych we wzorze umowy.



5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą do dnia …………………



6. Wyrażamy zgodę na określone przez Zamawiającego warunki udzielania kredytów.



7. Oświadczamy, że akceptujemy zapisy zawarte we wzorze umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy zgodnie z ww. wzorem w miejscu i terminie wyznaczonym przez Fundusz.



8. Z naszej strony za realizację zamówienia odpowiedzialni są:

1) ……………………………………..tel. …………………. e-mail …………………….

2) ……………………………………..tel. …………………. e-mail …………………….

3) ……………………………………..tel. …………………. e-mail …………………….

n)   ……………………………………..tel. …………………. e-mail …………………….



9. Integralną część niniejszej oferty stanowią*:

1) wykaz banków zrzeszonych z terenu województwa świętokrzyskiego, zgodny z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do ogłoszenia,

2) wykaz placówek gwarantujących obsługę kredytobiorców z terenu województwa świętokrzyskiego, zgodny z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do ogłoszenia,

3) oświadczenie, że środki Wykonawcy są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny,

4) wykaz udzielonych kredytów w okresie ostatnich 3 lat na dofinansowanie zadań proekologicznych w zakresie podmiotu i przedmiotu kredytowania zgodnych z liniami kredytowymi LK-1 i LK-2, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zgodne z wzorem, stanowiącym załącznik nr 6 ogłoszenia.



10. Zobowiązujemy się dostarczyć dokument potwierdzający reprezentację najpóźniej w dniu podpisania umowy.









Podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

     w imieniu Wykonawcy
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Ramowe warunki udzielania kredytów w ramach linii kredytowych 

LK-1 – Ochrona wód i ziemi przed zanieczyszczeniem ściekami

oraz LK-2 – Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery



I. LK-1 Ochrona wód i ziemi przed zanieczyszczeniem ściekami



1. Zakres rzeczowy

Kredytowaniem objęte są następujące zadania:

1) wykonanie nowych indywidualnych systemów oczyszczania ścieków bytowych o przepustowości do 7,5 m3/d oraz wykonanie nowych, rozbudowa lub przebudowa istniejących oczyszczalni ścieków przemysłowych o przepustowości do 7,5 m3/d wraz z wykonaniem nowych odcinków sieci kanalizacyjnej umożliwiających podłączenie budynków oraz odpływ ścieków oczyszczonych do istniejącej kanalizacji lub odbiornika.



2. Podmioty uprawnione do ubiegania się o kredyt:

1) osoby fizyczne;

2) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;

3) wspólnoty mieszkaniowe.

W przypadku pomocy publicznej podmioty ubiegające się o pomoc mogą otrzymać kredyt w ramach pomocy de minimis, zgodnie z przepisami o pomocy publicznej.



3. Efekt rzeczowy i ekologiczny zadania:

1) efektem rzeczowym jest wykonanie zakresu rzeczowego zadania, określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, wynikającego z pkt. I.1. ramowych warunków;

2) efektem ekologicznym jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do wód i ziemi w wyniku realizacji zakresu rzeczowego zadania;

3) potwierdzeniem uzyskania efektu rzeczowego i ekologicznego jest protokół odbioru końcowego zadania, z wyszczególnieniem zrealizowanego zakresu rzeczowego i najważniejszych parametrów odbieranych elementów, wykonanego zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym oraz spełnienie warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym (jeżeli takie pozwolenie jest wymagane).



4. Warunki formalne

Dofinansowanie zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu na udzielanie kredytów w ramach linii kredytowych następuje na warunkach określonych w umowach z bankami.



5. Warunki kredytowania

1) Przeznaczenie kredytu:

wyłącznie na pokrycie wydatków na zadania realizowane na obszarze województwa świętokrzyskiego,

2) Okres realizacji zadania: 

do 12 miesięcy od daty postawienia kredytu do dyspozycji kredytobiorcy,

3) Trwałość zadania:

2 lata.



6. Wypłata kredytu:

Wypłata kredytu następować będzie bezgotówkowo poprzez pokrywanie zleceń płatniczych kredytobiorcy, w rozliczeniu środków uwzględnia się wyłącznie faktury wystawione po dacie zawarcia umowy kredytowej.



7. Podstawa i wysokość dofinansowania zadania kredytem:

1) Dofinansowywane będą zadania do 90 % kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 40 000,00 zł,

2) Do kosztów kwalifikowanych zaliczane będą koszty poniesione bezpośrednio na:

· roboty budowlane, z wyłączeniem remontów,

· maszyny i urządzenia wraz z ich dostawą i montażem / zainstalowaniem,

· rozruch technologiczny,

· roboty demontażowe związane z inwestycją,

3) Do kosztów kwalifikowanych nie będą zaliczane koszty poniesione na przyłącza kanalizacyjne.



8. Warunki spłaty kredytu: 

Warunki spłaty kredytu ustalane są przez Bank na podstawie analizy ekonomiczno-finansowej wnioskodawcy i zadania, z uwzględnieniem przepisów dotyczących udzielania pomocy publicznej, przy czym:

· okres spłaty nie może być dłuższy niż 8 lat od daty zakończenia zadania, w tym okres karencji,

· karencja w spłacie kapitału nie może być dłuższa niż 12 miesięcy licząc 
od daty wypłaty pierwszej transzy kredytu.



9. Preferencyjne oprocentowanie kredytu:

Oprocentowanie kredytu jest stałe - w wysokości do 5 % w stosunku rocznym od kwoty wykorzystanego kredytu i nie podlega renegocjacji.



10. Jednorazowa prowizja przygotowawcza banku:

Brak.



11. Odsetki:

Odsetki od kwoty aktualnego zadłużenia są naliczane i płatne w okresach miesięcznych.



12. Umorzenie kredytu:

Kredyt nie podlega umorzeniu.



13. Warunki zabezpieczenia kredytu: 

Warunki zabezpieczenia kredytu ustalane są przez bank zgodnie z procedurami obowiązującymi w banku.



II. LK-2 – Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery



1. Zakres rzeczowy

Kredytowaniem objęte są następujące zadania:

1. Zakup i montaż urządzeń kotłowni w przypadku przebudowy kotłowni opalanych paliwem stałym na kotłownie wykorzystujące niskoemisyjne źródła ciepła, o łącznej mocy instalowanych kotłów poniżej 50 kW,

1. Zakup i montaż kolektorów słonecznych o powierzchni absorbera poniżej 20 m2,

1. Zakup i montaż urządzeń elektrowni wodnych o mocy poniżej 50 kW,

1. Zakup i montaż urządzeń elektrowni wiatrowych o mocy poniżej 100 kW,

1. Zakup i montaż nowych paneli fotowoltaicznych o mocy poniżej 50 kW. 



2. Podmioty uprawnione do ubiegania się o kredyt:

1) osoby fizyczne;

2) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;

3) wspólnoty mieszkaniowe.

W przypadku pomocy publicznej podmioty ubiegające się o pomoc mogą otrzymać kredyt w ramach pomocy de minimis, zgodnie z przepisami o pomocy publicznej.



3. Efekt rzeczowy i ekologiczny zadania:

1) efektem rzeczowym jest wykonanie zakresu rzeczowego zadania, określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, wynikającego z pkt. II.1. ramowych warunków;

2) efektem ekologicznym jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery w wyniku realizacji zakresu rzeczowego zadania, a dla zadań 3, 4 i 5 roczna produkcja energii brutto;

3) potwierdzeniem uzyskania efektu rzeczowego i ekologicznego jest protokół odbioru końcowego zadania, z wyszczególnieniem zrealizowanego zakresu rzeczowego i najważniejszych parametrów odbieranych elementów, wykonanego zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym a dodatkowo w przypadku przebudowy kotłowni oświadczenie kredytobiorcy o demontażu kotłów opalanych paliwem stałym.



4. Warunki formalne

Dofinansowanie zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu na udzielanie kredytów w ramach linii kredytowych następuje na warunkach określonych w umowach z bankami.



5. Warunki kredytowania

1) Przeznaczenie kredytu:

wyłącznie na pokrycie wydatków na zadania realizowane na obszarze województwa świętokrzyskiego,

2) Okres realizacji zadania: 

  do 12 miesięcy od daty postawienia kredytu do dyspozycji kredytobiorcy.

3) Trwałość zadania: 

2 lata.



6. Wypłata kredytu:

Wypłata kredytu następować będzie bezgotówkowo poprzez pokrywanie zleceń płatniczych kredytobiorcy, w rozliczeniu środków uwzględnia się wyłącznie faktury wystawione po dacie zawarcia umowy kredytowej.



7. Podstawa i wysokość dofinansowania zadania kredytem:

1) Dofinansowywane będą zadania do 90 % kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 40 000,00 zł,

2) Do kosztów kwalifikowanych zaliczane będą koszty poniesione bezpośrednio na:

· roboty budowlane, z wyłączeniem remontów,

· maszyny i urządzenia wraz z ich dostawą i montażem / zainstalowaniem,

· rozruch technologiczny,

· roboty demontażowe związane z inwestycją,

3) Przy ustalaniu wysokości kosztów kwalifikowanych zadania należy uwzględnić maksymalną wysokość kosztów jednostkowych, które ustala się na:

· w odniesieniu do przebudowy kotłowni – 650 zł/kW mocy nowo instalowanych kotłów,

· w odniesieniu do zakupu i montażu kolektorów słonecznych – 2500 zł/m2 powierzchni absorbera.

4) Do kosztów kwalifikowanych nie będą zaliczane koszty poniesione na przyłącze gazowe, modernizację instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u., przebudowę sieci ciepłowniczych międzyobiektowych.



8. Warunki spłaty kredytu: 

Warunki spłaty kredytu ustalane są przez Bank na podstawie analizy ekonomiczno-finansowej wnioskodawcy i zadania, z uwzględnieniem przepisów dotyczących udzielania pomocy publicznej, przy czym:

· okres spłaty nie może być dłuższy niż 8 lat od daty zakończenia zadania, w tym okres karencji,

· karencja w spłacie kapitału nie może być dłuższa niż 12 miesięcy licząc 
od daty wypłaty pierwszej transzy kredytu.



9. Preferencyjne oprocentowanie kredytu:

Oprocentowanie kredytu jest stałe - w wysokości do 5 % w stosunku rocznym od kwoty wykorzystanego kredytu i nie podlega renegocjacji.



10. Jednorazowa prowizja przygotowawcza banku:

Brak.



11. Odsetki:

Odsetki od kwoty aktualnego zadłużenia są naliczane i płatne w okresach miesięcznych.



12. Umorzenie kredytu:

Kredyt nie podlega umorzeniu.



13. Warunki zabezpieczenia kredytu: 

Warunki zabezpieczenia kredytu ustalane są przez bank zgodnie z procedurami obowiązującymi w banku.



III. Dodatkowe informacje:



Środki finansowe WFOŚiGW w Kielcach, uruchomione w formie linii kredytowych, są środkami publicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).
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........................................................................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ........................................................................................................................................................................................................

Tel/fax .....................................................

NIP ..........................................................

REGON ...................................................

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej

ul. Św. Leonarda 7

25-311 Kielce



Wykaz placówek Wykonawcy gwarantujących obsługę kredytobiorców z terenu województwa świętokrzyskiego



w związku ze złożoną ofertą w ramach prowadzonego zamówienia znak: ZOP-240-60/13 na obsługę linii kredytowych finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach LK-1 Ochrona wód i ziemi przed zanieczyszczeniem ściekami oraz LK-2 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery



		Lp.

		Nazwa placówki*

		Adres

		Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej

		Telefon

		Adres

e-mail

		Adres

strony internetowej



		1

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		



		n

		

		

		

		

		

		







* w przypadku złożenia oferty przez bank zrzeszający inne banki w kolumnie „nazwa placówki” należy podać nazwę banku i ilość placówek, a w następnych w kolumnach dane dotyczące poszczególnych placówek. 



……………………………….

       podpisy i pieczęcie imienne

uprawnionych przedstawicieli Banku



Za³¹cznik nr 


5


 


d


o 


og³oszenia


 


 


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


 


……………………..


 


 


 


 


 


 


 


   


 


 


 


 


 


 


 


    


miejscowoœæ, data


 


pieczêæ Wykonawcy


 


 


Nazwa Wykonawcy 


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


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


 


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


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


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


 


Adres Wykonawcy 


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


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


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


 


Tel/fax .....................................................


 


NIP ....................................................


......


 


REGON ...................................................


 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska


 


i Gospodarki Wodnej


 


ul. Œw. Leonarda 7


 


25


-


311 Kielce


 


 


Wykaz placówek Wykonawcy


 


gwarantuj¹cych obs³ugê kredytobiorców z terenu województwa œwiêtokrzyskieg


o


 


 


w zwi¹zku ze z³o¿on¹ ofert¹ w ramach prowadzonego zamówienia 


znak: 


ZOP


-


240


-


60


/13


 


na


 


obs³ugê linii kredytowych finansowanych ze œrodków 


Wojewódzkiego Funduszu 


Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach


 


LK


-


1 Ochrona wód i ziemi przed zanieczyszczeni


em œciekami 


oraz LK


-


2 Ograni


czenie emisji zanieczyszczeñ do atmosfery


 


 


Lp.


 


Nazwa placówki


*


 


Adres


 


Imiê i nazwisko osoby 


odpowiedzialnej


 


Telefon


 


Adres


 


e


-


mail


 


Adres


 


strony internetowej


 


1


 


 


 


 


 


 


 


2


 


 


 


 


 


 


 


3


 


 


 


 


 


 


 


n


 


 


 


 


 


 


 


 


* w przypadku z³o¿enia oferty przez bank zrzeszaj¹cy inne banki w kolumnie „nazwa placówki” nale¿y podaæ nazwê banku i iloœæ 


placówek, a w 


nastêpnych w kolumnach dane dotycz¹ce poszczególnych placówek. 


 


 


……………………………….


 


       


podpisy i pieczêcie imienne


 


upr


awnionych przedstawicieli Banku


 



Załącznik nr 4 do ogłoszenia



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

……………………..							   		miejscowość, data

pieczęć Wykonawcy





Nazwa Wykonawcy .....................................................................................................................

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

Adres Wykonawcy .......................................................................................................................

Tel/fax .....................................................

NIP ..........................................................

REGON ...................................................





Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej

ul. Św. Leonarda 7

25-311 Kielce





Wykaz banków zrzeszonych, posiadających placówki na terenie województwa świętokrzyskiego*



w związku ze złożoną ofertą w ramach prowadzonego zamówienia znak: ZOP-240-60/13 na obsługę linii kredytowych finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach LK-1 Ochrona wód i ziemi przed zanieczyszczeniem ściekami oraz LK-2 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery





		Lp.

		Nazwa banku zrzeszonego

		Adres

		Telefon

		Adres

e-mail

		Adres

strony internetowej



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		



		n

		

		

		

		

		







* wykaz składany w przypadku złożenia oferty przez bank zrzeszający inne banki







……………………………….

       podpisy i pieczęcie imienne

uprawnionych przedstawicieli Banku



Za³¹cznik nr 


4


 


d


o 


og³oszenia


 


 


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


 


……………………..


 


 


 


 


 


 


 


   


 


 


miejscowoœæ, data


 


pieczêæ Wykonawcy


 


 


 


Nazwa Wykonawcy 


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


 


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


 


Adres Wykonawcy ..................................................................................


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


 


Tel/fax .....................................................


 


NIP ..........................................................


 


REGON ...................................................


 


 


 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodow


iska


 


i Gospodarki Wodnej


 


ul. Œw. Leonarda 7


 


25


-


311 Kielce


 


 


 


Wykaz 


banków zrzeszonych


, posiadaj¹cych placówki na


 


teren


ie


 


województwa œwiêtokrzyskiego


*


 


 


w zwi¹zku ze z³o¿on¹ ofert¹ w ramach prowadzonego zamówienia 


znak: 


ZOP


-


240


-


60/


13


 


na


 


obs³ugê linii 


kredytowych finansowanych ze œrodków 


Wojewódzkiego Funduszu 


Ochrony Œrodowiska i Gospodarki 


Wodnej w Kielcach


 


LK


-


1 Ochrona wód i ziemi przed zanieczyszczeniem œciekami oraz LK


-


2 


Ograni


czenie emisji zanieczyszczeñ do atmosfery


 


 


 


Lp.


 


Nazwa 


banku 


zrzeszonego


 


Adres


 


Telefon


 


Adres


 


e


-


mail


 


Adres


 


strony 


internetowej


 


1


 


 


 


 


 


 


2


 


 


 


 


 


 


3


 


 


 


 


 


 


n


 


 


 


 


 


 


 


* 


wykaz sk³adany 


w przypadku z³o¿enia oferty pr


zez bank zrzeszaj¹cy inne banki


 


 


 


 


……………………………….


 


       


podpisy i pieczêcie imienne


 


uprawnionych 


przedstawicieli Banku


 



LK-1

																				Załącznik nr 7 (LK-1)
do umowy z dnia …………………. 2013 r.
w sprawie obsługi linii kredytowych

		Informacja o kredytach udzielonych  w ramach linii LK-1  (w zakresie osiągnięcia efektu ekologicznego)
za   …  kwartał  20... r.                                          

		Lp.		Nr umowy kredytowej		Rodzaj kredytobiorcy		Kwota  kredytu		Wartość zadania		Okres spłaty kredytu				Termin realizacji zadania		Forma zabezpieczenia kredytu		Planowane efekty ekologiczne (tożsame z rzeczowymi -  podać przepustowość oczyszczalni  w m3/d)*		Rodzaj ścieków

												od		do













				UWAGI: * Dla udokumentowania efektu rzeczowego i ekologicznego dostarczyć do zestawienia kwartalnego protokól odbioru końcowego z wyszczególnieniem zakresu rzeczowego (wmontowane urządzenia wraz z podstawowymi parametrami).










LK -1

		pieczęć Banku
……………………..
Miejscowość, data																Załącznik nr 6
do umowy z dnia ………………. 2013 r.
w sprawie obsługi linii kredytowych



		INFORMACJA O STANIE WYKORZYSTANIA KREDYTÓW UDZIELONYCH W RAMACH LINII KREDYTOWEJ LK-…

						za miesiąc   …………….  20…. r.





		LP.		Nr umowy kredytowej		Rodzaj kredytobiorcy		Stan początkowy*		   Wypłaty kredytu				   Spłaty kredytu				Stan
końcowy**		Odsetki na rzecz Funduszu

										Data		Kwota		Data		Kwota

		1.		2.		3.		4.		5.		6.		7.		8.		9.		10.



		RAZEM:



		* Stan konta Funduszu na pierwszy dzień okresu sprawozdawczego:      

		** Stan konta Funduszu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:         











Arkusz1






Załącznik nr 6 do ogłoszenia



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

……………………..							   miejscowość, data

pieczęć Wykonawcy





Nazwa Wykonawcy .....................................................................................................................

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

Adres Wykonawcy .......................................................................................................................

Tel/fax .....................................................

NIP ..........................................................

REGON ...................................................





Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej

ul. Św. Leonarda 7

25-311 Kielce





Wykaz udzielonych kredytów



w związku ze złożoną ofertą w ramach prowadzonego zamówienia znak: ZOP-240-60/13 na obsługę linii kredytowych finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach LK-1 Ochrona wód i ziemi przed zanieczyszczeniem ściekami oraz LK-2 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery





		Lp.

		Rodzaj podmiotu

		Cel / zakres

udzielonego kredytu*

		Data udzielenia kredytu**

		Kwota kredytu



		1.

		

		

		

		



		2.

		

		

		

		



		3.

		

		

		

		



		n.

		

		

		

		











* wskazanie posiadania doświadczenia w kredytowaniu zadań proekologicznych w zakresie podmiotu i przedmiotu kredytowania zgodnych z liniami kredytowymi LK-1 i LK-2



** w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (w takim przypadku należy wskazać okres prowadzenia działalności)







……………………..					        ……………………………………

    miejscowość, data 						      podpisy i pieczęcie imienne

uprawnionych przedstawicieli Banku







Za³¹cznik nr 6


 


d


o og³oszenia


 


 


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


 


……………………..


 


 


 


 


 


 


 


   


miejscowoœæ, data


 


pieczêæ Wykonawcy


 


 


 


Nazwa Wykonawcy 


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


 


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


 


Adres Wykonawcy ..................................................................................


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


 


Tel/fax .....................................................


 


NIP ..........................................................


 


REGON ...................................................


 


 


 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodow


iska


 


i Gospodarki Wodnej


 


ul. Œw. Leonarda 7


 


25


-


311 Kielce


 


 


 


Wykaz 


udzielonych kredytów


 


 


w zwi¹zku ze z³o¿on¹ ofert¹ w ramach prowadzonego zamówienia 


znak: 


ZOP


-


240


-


60


/13


 


na 


obs³ugê linii kredytowych finansowanych ze œrodków 


Wojewódzkiego Funduszu 


Ochrony 


Œro


dowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach


 


LK


-


1 Ochrona wód i ziemi przed 


zanieczyszczeniem œciekami oraz LK


-


2 Ograni


czenie emisji zanieczyszczeñ do atmosfery


 


 


 


Lp.


 


Rodzaj podmiotu


 


Cel / zakres


 


udzielonego kredytu*


 


Data udzielenia 


kredytu**


 


Kwota 


kredytu


 


1.


 


 


 


 


 


2.


 


 


 


 


 


3.


 


 


 


 


 


n.


 


 


 


 


 


 


 


 


* wskazanie posiadania


 


doœwiadczenia w kredytowaniu zadañ proekologicznych w zakresie podmiotu i 


przedmiotu kredytowania zgodnych z liniami kredytowymi LK


-


1 i LK


-


2


 


 


** w okresie ostatnich trzech lat, a 


je¿eli okres 


prowadzenia dzia³alnoœci jest krótszy


 


–


 


w tym okresie (w takim 


przypadku nale¿y wskazaæ okres prowadzenia dzia³alnoœci)


 


 


 


 


……………………..


 


 


 


 


 


        


……………………………………


 


    


miejscowoœæ, data 


 


 


 


 


 


 


      


podpisy i pieczêcie imienne


 


uprawnionych przedstawicieli Bank


u


 


 


 





WZÓR

UMOWA



z dnia ……………………. 2013 r.



w sprawie obsługi linii kredytowych

1) LK-1 Ochrona wód i ziemi przed zanieczyszczeniem ściekami,

2) LK-2 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery,

finansowanych ze środków WFOŚiGW w Kielcach na zadania proekologiczne w województwie świętokrzyskim



zawarta w Kielcach pomiędzy:



Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach,  działającym na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), zwanym dalej Funduszem, w imieniu i na rzecz którego działają:



1) Andrzej Pałys		– Prezes Zarządu,

2) Andrzej Zoch 		– Zastępca Prezesa Zarządu



a



……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w imieniu i na rzecz którego działają:



1) ……………………..

2) ……………………..



Strony postanawiają, co następuje:



§ 1



1. Fundusz stawia do dyspozycji Banku kwotę ………………….. zł (kwota zależna od ilości ofert – łącznie nie może przekroczyć 200 000,00 zł) (słownie złotych: …………………………………………………………….), przy założeniu że rocznie Fundusz stawia do dyspozycji Banków łącznie kwotę 200 000,00 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy), w celu udzielania kredytobiorcom przez Bank ze środków Funduszu kredytów w ramach linii kredytowych:

1) LK-1 Ochrona wód i ziemi przed zanieczyszczeniem ściekami,

2) LK-2 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery,



według „Ramowych warunków udzielania kredytów w ramach linii kredytowych LK-1 – Ochrona wód i ziemi przed zanieczyszczeniem ściekami oraz LK-2 – Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery”, stanowiących załącznik nr 1 do umowy, a Bank zobowiązuje się udzielać kredytów zgodnie z tymi warunkami.



2. Fundusz zastrzega sobie prawo do zmiany:

1) warunków udzielania kredytów w ramach linii kredytowych, w tym wysokości płaconych przez kredytobiorców odsetek,

2) wysokości kwoty stawianej do dyspozycji Zamawiającego w celu udzielania kredytobiorcom ze środków Zamawiającego kredytów w ramach linii kredytowych LK-1 i LK-2. 



3. Zmiany, o których mowa w ust. 2, wymagają zawarcia aneksu do umowy i nie mogą prowadzić do zmiany wysokości wynagrodzenia Banku.



4. Środki, o których mowa w ust. 1 będą sukcesywnie, w miarę potrzeb przekazywane przez Fundusz na rachunek Banku obsługującego linie kredytowe na podstawie zgłaszanego przez Bank okresowego zapotrzebowania wynikającego z faktycznych potrzeb kredytobiorców, w terminie do pięciu dni roboczych od otrzymania zapotrzebowania.



5. Kredyty w ramach zawieranych umów udostępniane będą kredytobiorcom do wyczerpania środków przeznaczonych na finansowanie linii kredytowych LK-1 Ochrona wód i ziemi przed zanieczyszczeniem ściekami oraz LK-2 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, lecz nie dłużej niż do 31 grudnia 2015 r.



6. Jako zabezpieczenie środków Funduszu uruchomionych w ramach linii kredytowych
LK-1 Ochrona wód i ziemi przed zanieczyszczeniem ściekami oraz LK-2 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, wraz z należnymi odsetkami ustala się zabezpieczenie w formie przelewu wierzytelności, jakie Bank posiada i posiadać będzie z tytułu zawartych i zawieranych w przyszłości umów kredytowych ze środków Funduszu, wraz z przeniesieniem na rzecz Funduszu przyjętych zabezpieczeń, zgodnie z umową o przelew wierzytelności, która stanowi załącznik nr 2 do umowy.



§ 2



1. Bank zawiera umowy i udziela kredytów na własne ryzyko i w granicach przekazywanych mu środków, o których mowa w § 1.

2. Kredyty ze środków Funduszu w ramach poszczególnych linii kredytowych są udzielane przez Bank w oparciu o:

1) „Ramowe warunki udzielania kredytów w ramach linii kredytowych LK-1 – Ochrona wód i ziemi przed zanieczyszczeniem ściekami oraz LK-2 – Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery”,

2) obowiązujące w Banku procedury w zakresie oceny zdolności kredytowej i prawnych zabezpieczeń kredytów,

oraz z uwzględnieniem uregulowań wynikających z:

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),

4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.),

5) przepisów wspólnotowych i krajowych dotyczących pomocy publicznej.



3. Bank wyraża zgodę na określone przez Fundusz warunki udzielania kredytów.



4. Klienci Banku składają wnioski kredytowe wg określonego wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do umowy (wzór wniosku ustalony przez Strony po wyborze oferty).



5. Umowy kredytowe, stosowane w ramach poszczególnych linii kredytowych, zawierane będą na podstawie określonego wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do umowy (wzór umowy ustalony przez Strony po wyborze oferty).



6. W ramach procedury przyznawania kredytów Bank zobowiązuje się do:

1) przyjmowania i analizy wniosków kredytowych,

2) zaopiniowania efektywności ekologicznej zadania,

3) oceny zdolności kredytowej klienta i negocjowania prawnego zabezpieczenia kredytu w oparciu o wszystkie formy dopuszczone prawem,

4) rozpatrzenia wniosku kredytowego w terminie do 15 dni roboczych od daty złożenia kompletu dokumentów przez wnioskodawcę,

5) kontroli stosowania przez kredytobiorców ustawy cytowanej w ust. 2 pkt 3,

6) stosowania przepisów cytowanych w ust. 2 pkt 5 — w przypadku kredytobiorców podlegających tym przepisom.



7. Bank jest uprawniony do współfinansowania zadań realizowanych w ramach linii kredytowych LK-1 i LK-2 kredytem konsumenckim udzielonym na zasadach obowiązujących w Banku.



§ 3



1. Kredyty są realizowane bezgotówkowo poprzez pokrywanie zleceń płatniczych kredytobiorcy udokumentowanych fakturami odpowiadającymi celom, na sfinansowanie których kredyt został udzielony.



2. Bank odmówi uruchomienia kredytu, jeżeli nie zostaną przez wnioskodawcę spełnione warunki określone w niniejszej umowie oraz w „Ramowych warunkach udzielania kredytów w ramach linii kredytowych LK-1 – Ochrona wód i ziemi przed zanieczyszczeniem ściekami oraz LK-2 – Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery”, stanowiących załącznik nr 1 do umowy.



§ 4



Od kredytów udzielanych na podstawie niniejszej umowy Bank nie pobiera od kredytobiorców prowizji. 



§ 5



1. Bank przekazuje Funduszowi środki uzyskane ze spłaty kredytów określonych w § 1, wraz z należnymi odsetkami stosownie do zasad określonych w § 6, po ich wpływie na rachunek Banku w ciągu dwóch dni roboczych, także i wtedy, gdy kredytobiorca dokona spłaty raty kredytu przed terminem określonym w umowie kredytowej.

Przekazanie środków następuje na rachunek Funduszu nr …………………………………



2. W przypadku, gdy kredytobiorca nie wywiąże się z obowiązku spłaty poszczególnych rat w terminie określonym w umowie kredytowej, Bank będzie zobowiązany do zapłaty Funduszowi tych rat w ciągu pięciu dni roboczych licząc od terminu spłat określonych w umowie kredytowej.



3. W przypadku określonym w ust. 2, należne odsetki z tytułu opóźnienia będą stanowić przychód Banku.



4. Zasady określone w ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do zwrotu Funduszowi należności z tytułu odsetek.



§ 6



1. Bank raz w miesiącu pobiera od każdego kredytobiorcy odsetki w wysokości 5 % (liczone w stosunku rocznym od kwoty wykorzystanego kredytu), z których:

1) część w wysokości … %  zatrzymuje jako wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy,

2) pozostałą część w wysokości … % przekazuje Funduszowi, z zastrzeżeniem § 8 ust. 2.



2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 pkt. 1 jest potrącane przez Bank z kwot odsetek płatnych przez kredytobiorców z chwilą przekazywania należnych odsetek Funduszowi na jego rachunek.



§ 7



W razie naruszenia przez Bank warunków określonych w § 2 ust.  2 pkt 1, Bank zwróci Funduszowi równowartość nieprawidłowo uruchomionych środków, powiększonych o należne Funduszowi odsetki umowne liczone w stosunku rocznym od kwoty wykorzystanego kredytu oraz przysługujące odsetki ustawowe liczone od daty pobrania przez Bank tych środków, na podstawie § 1 ust. 3 niniejszej umowy najpóźniej w ciągu 14 dni od udokumentowania przez Fundusz tego faktu i zawiadomienia Banku.



§ 8



1. W przypadku, gdy kredytobiorca korzystający z kredytu udzielonego w ramach linii kredytowych LK-1 lub LK-2 nie zrealizuje zadania zgodnie z warunkami umowy kredytowej, w tym m.in.:

1) nie osiągnie zaplanowanych efektów rzeczowych i ekologicznych,

2) nie zapewni trwałości zadania,

Bank dokona – od początku okresu kredytowania – przekwalifikowania kredytu preferencyjnego na komercyjny wg zasad obowiązujących w Banku, lub – w przypadku kredytu stanowiącego pomoc publiczną – wg aktualnej stopy referencyjnej ustalanej przez Komisję Europejską (jeśli stopa referencyjna będzie wyższa od stopy dla kredytów komercyjnych).



2. Raty kredytu oraz odsetki naliczone wg stopy określonej w § 6 ust. 1 – po potrąceniu należnego wynagrodzenia – Bank przekazuje Funduszowi zgodnie z zasadami określonymi w § 5.

	

3. Bank może odstąpić od przekwalifikowania kredytu preferencyjnego na komercyjny mimo zaistnienia sytuacji określonych w ust. 1 za zgodą Funduszu wyrażoną na piśmie.



§ 9



1. W uzasadnionych przypadkach umowa kredytowa może zostać zmieniona, o ile zmiany te nie naruszają zasad, o których mowa w § 2 ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 2.



2. Oprocentowanie kredytu udzielonego w ramiach linii LK-1 lub LK-2 jest stałe – w wysokości zgodnej z obowiązującymi w chwili zawierania umowy kredytowej „Ramowymi warunkami udzielania kredytów w ramach linii kredytowych LK-1 – Ochrona wód i ziemi przed zanieczyszczeniem ściekami oraz LK-2 – Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery” i nie podlega renegocjacji.



§ 10



1. Fundusz zastrzega sobie prawo wybiórczego/ej:

1) wglądu i badania dokumentacji kredytowej,

2) udziału w rozpatrywaniu wniosków kredytowych i podejmowaniu decyzji o przyznaniu kredytów,

3) kontroli realizacji przez Bank  § 2 ust. 2 umowy,

4) kontroli zadań realizowanych w ramach linii kredytowych.



2. Rozpatrywanie wniosków kredytowych oraz postępowanie w przypadkach udzielania pomocy publicznej odbywa się zgodnie z ustaloną procedurą, stanowiącą załącznik nr 5 do umowy.



3. Kontrole z udziałem Funduszu przebiegać będą zgodnie z Procedurą kontroli obowiązującą w Wojewódzkim Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.



4. Bank zobowiązuje się do kontroli wykonania zadań oraz osiągnięcia zaplanowanych efektów rzeczowych i ekologicznych.



5. Do czasu spłaty wszystkich udzielonych kredytów, Bank zobowiązuje się do obsługi kredytów, monitorowania spłat rat kredytów i odsetek, a także do ściągania wierzytelności z tytułu kapitału i odsetek, rozliczania się z Funduszem i prowadzenia windykacji.



6. Do czasu spłaty wszystkich udzielonych kredytów, Bank zobowiązuje się do przedstawiania Funduszowi miesięcznych informacji o stanie wykorzystania kredytów udzielonych w ramach poszczególnych linii kredytowych, której wzór stanowi załącznik nr 6 do umowy.



7. Bank zobowiązuje się do przedstawiania Funduszowi kwartalnych informacji w zakresie osiągnięcia efektu rzeczowego i ekologicznego o kredytach udzielonych w ramach poszczególnych linii kredytowych, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do umowy.



8. Bank zobowiązuje się do przedstawiania Funduszowi informacji o udzielonej pomocy publicznej w ramach poszczególnych linii kredytowych na każdorazowe zapytanie Funduszu.



9. Informacje i sprawozdania, określone w ust. 6 i 7 Bank przekazuje odpowiednio do 10. dnia każdego miesiąca lub do 10. dnia miesiąca po zakończeniu kwartału w formie pisemnej i elektronicznej (informacje i sprawozdania określone w ust. 6 na adres: g.janik@wfos.com.pl, informacje określone w ust. 7 na adres: s.kozlowski@wfos.com.pl).



10. Informacje, o których mowa w ust. 8 Bank przekazuje w terminie 7 dni od otrzymania zapytania (w formie pisemnej i elektronicznej na adres: g.janik@wfos.com.pl).



11. Ze strony Banku do kontaktu z Funduszem wyznacza się:

1) w sprawach określonych w ……….

2) w sprawach określonych w ……….

3) ……………………………………..



12. Przelewy dokumentujące wypłaty i spłaty powinny zawierać oznaczenie linii kredytowej, numery umów kredytowych, nazwy kredytobiorców oraz oznaczenie czy operacja dotyczy raty kapitału czy odsetek.



13. W przypadku konieczności wypłaty po dniu 31 grudnia 2015 r. kolejnych transz kredytu udzielonego do tego dnia – Bank zobowiązuje się do powiadomienia Funduszu o łącznej wysokości kwoty kredytu, terminach wypłat transz oraz do dodatkowego rozliczenia wydatkowanych środków na kredyty w ramach poszczególnych linii kredytowych – wg stanu na dzień wypłaty ostatniej transzy.



§ 11



Strony zobowiązują się do propagowania linii kredytowych poprzez podanie stosownych informacji w siedzibach i na stronach internetowych Banku i Funduszu.



§ 12



1. Umowa niniejsza wchodzi w życie z dniem podpisania.



2. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony, tj. do dnia 31 grudnia 2015 r., przy uwzględnieniu skutków wynikających z realizacji umowy.



3. Umowa niniejsza może być rozwiązana na zasadach porozumienia stron w każdym czasie lub wypowiedziana przez każdą ze stron, z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia.



4. W razie rozwiązania niniejszej umowy z upływem okresu wypowiedzenia lub w drodze porozumienia stron, odpowiednie postanowienia pozostają w mocy w stosunku do umów kredytowych zawartych na jej podstawie, do czasu całkowitego rozliczenia stron z tego tytułu.



§ 13



W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego i prawa bankowego.



§ 14



Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.



§ 15



Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:



1) Załącznik nr 1 – „Ramowe warunki udzielania kredytów w ramach linii kredytowych LK-1 – Ochrona wód i ziemi przed zanieczyszczeniem ściekami oraz LK-2 – Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery”,

2) Załącznik nr 2 – umowa o przelew wierzytelności,

3) Załącznik nr 3 – wzór wniosku kredytowego,

4) Załącznik nr 4 – wzór umowy kredytowej,

5) Załącznik nr 5 – procedura rozpatrywania wniosków kredytowych oraz postępowania w przypadkach udzielania pomocy publicznej,

6) Załącznik nr 6 – wzór miesięcznej informacji o stanie wykorzystania kredytów udzielonych w ramach linii,

7) Załącznik nr 7 – wzór kwartalnej informacji o kredytach udzielonych w ramach linii w zakresie osiągnięcia efektu rzeczowego i ekologicznego.








Załącznik nr 1

do umowy z dnia ……………..2013 r.

w sprawie obsługi linii kredytowych





Ramowe warunki udzielania kredytów w ramach linii kredytowych 

LK-1 – Ochrona wód i ziemi przed zanieczyszczeniem ściekami

oraz LK-2 – Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery



I. LK-1 Ochrona wód i ziemi przed zanieczyszczeniem ściekami



1. Zakres rzeczowy

Kredytowaniem objęte są następujące zadania:

1) wykonanie nowych indywidualnych systemów oczyszczania ścieków bytowych o przepustowości do 7,5 m3/d oraz wykonanie nowych, rozbudowa lub przebudowa istniejących oczyszczalni ścieków przemysłowych o przepustowości do 7,5 m3/d wraz z wykonaniem nowych odcinków sieci kanalizacyjnej umożliwiających podłączenie budynków oraz odpływ ścieków oczyszczonych do istniejącej kanalizacji lub odbiornika.



2. Podmioty uprawnione do ubiegania się o kredyt:

1) osoby fizyczne;

2) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;

3) wspólnoty mieszkaniowe.

W przypadku pomocy publicznej podmioty ubiegające się o pomoc mogą otrzymać kredyt w ramach pomocy de minimis, zgodnie z przepisami o pomocy publicznej.



3. Efekt rzeczowy i ekologiczny zadania:

1) efektem rzeczowym jest wykonanie zakresu rzeczowego zadania, określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, wynikającego z pkt. I.1. ramowych warunków;

2) efektem ekologicznym jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do wód i ziemi w wyniku realizacji zakresu rzeczowego zadania;

3) potwierdzeniem uzyskania efektu rzeczowego i ekologicznego jest protokół odbioru końcowego zadania, z wyszczególnieniem zrealizowanego zakresu rzeczowego i najważniejszych parametrów odbieranych elementów, wykonanego zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym oraz spełnienie warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym (jeżeli takie pozwolenie jest wymagane).



4. Warunki formalne

Dofinansowanie zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu na udzielanie kredytów w ramach linii kredytowych następuje na warunkach określonych w umowach z bankami.



5. Warunki kredytowania

1) Przeznaczenie kredytu:

wyłącznie na pokrycie wydatków na zadania realizowane na obszarze województwa świętokrzyskiego,

2) Okres realizacji zadania: 

do 12 miesięcy od daty postawienia kredytu do dyspozycji kredytobiorcy,

3) Trwałość zadania:

2 lata.



6. Wypłata kredytu:

Wypłata kredytu następować będzie bezgotówkowo poprzez pokrywanie zleceń płatniczych kredytobiorcy, w rozliczeniu środków uwzględnia się wyłącznie faktury wystawione po dacie zawarcia umowy kredytowej.



7. Podstawa i wysokość dofinansowania zadania kredytem:

1) Dofinansowywane będą zadania do 90 % kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 40 000,00 zł,

2) Do kosztów kwalifikowanych zaliczane będą koszty poniesione bezpośrednio na:

· roboty budowlane, z wyłączeniem remontów,

· maszyny i urządzenia wraz z ich dostawą i montażem / zainstalowaniem,

· rozruch technologiczny,

· roboty demontażowe związane z inwestycją,

3) Do kosztów kwalifikowanych nie będą zaliczane koszty poniesione na przyłącza kanalizacyjne.



8. Warunki spłaty kredytu: 

Warunki spłaty kredytu ustalane są przez Bank na podstawie analizy ekonomiczno-finansowej wnioskodawcy i zadania, z uwzględnieniem przepisów dotyczących udzielania pomocy publicznej, przy czym:

· okres spłaty nie może być dłuższy niż 8 lat od daty zakończenia zadania, w tym okres karencji,

· karencja w spłacie kapitału nie może być dłuższa niż 12 miesięcy licząc 
od daty wypłaty pierwszej transzy kredytu.



9. Preferencyjne oprocentowanie kredytu:

Oprocentowanie kredytu jest stałe - w wysokości do 5 % w stosunku rocznym od kwoty wykorzystanego kredytu i nie podlega renegocjacji.



10. Jednorazowa prowizja przygotowawcza banku:

Brak.



11. Odsetki:

Odsetki od kwoty aktualnego zadłużenia są naliczane i płatne w okresach miesięcznych.



12. Umorzenie kredytu:

Kredyt nie podlega umorzeniu.



13. Warunki zabezpieczenia kredytu: 

Warunki zabezpieczenia kredytu ustalane są przez bank zgodnie z procedurami obowiązującymi w banku.



II. LK-2 – Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery



1. Zakres rzeczowy

Kredytowaniem objęte są następujące zadania:

1. Zakup i montaż urządzeń kotłowni w przypadku przebudowy kotłowni opalanych paliwem stałym na kotłownie wykorzystujące niskoemisyjne źródła ciepła, o łącznej mocy instalowanych kotłów poniżej 50 kW,

1. Zakup i montaż kolektorów słonecznych o powierzchni absorbera poniżej 20 m2,

1. Zakup i montaż urządzeń elektrowni wodnych o mocy poniżej 50 kW,

1. Zakup i montaż urządzeń elektrowni wiatrowych o mocy poniżej 100 kW,

1. Zakup i montaż nowych paneli fotowoltaicznych o mocy poniżej 50 kW. 



2. Podmioty uprawnione do ubiegania się o kredyt:

1) osoby fizyczne;

2) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;

3) wspólnoty mieszkaniowe.

W przypadku pomocy publicznej podmioty ubiegające się o pomoc mogą otrzymać kredyt w ramach pomocy de minimis, zgodnie z przepisami o pomocy publicznej.



3. Efekt rzeczowy i ekologiczny zadania:

1) efektem rzeczowym jest wykonanie zakresu rzeczowego zadania, określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, wynikającego z pkt. II.1. ramowych warunków;

2) efektem ekologicznym jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery w wyniku realizacji zakresu rzeczowego zadania, a dla zadań 3, 4 i 5 roczna produkcja energii brutto;

3) potwierdzeniem uzyskania efektu rzeczowego i ekologicznego jest protokół odbioru końcowego zadania, z wyszczególnieniem zrealizowanego zakresu rzeczowego i najważniejszych parametrów odbieranych elementów, wykonanego zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym a dodatkowo w przypadku przebudowy kotłowni oświadczenie kredytobiorcy o demontażu kotłów opalanych paliwem stałym.



4. Warunki formalne

Dofinansowanie zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu na udzielanie kredytów w ramach linii kredytowych następuje na warunkach określonych w umowach z bankami.



5. Warunki kredytowania

1) Przeznaczenie kredytu:

wyłącznie na pokrycie wydatków na zadania realizowane na obszarze województwa świętokrzyskiego,

2) Okres realizacji zadania: 

  do 12 miesięcy od daty postawienia kredytu do dyspozycji kredytobiorcy.

3) Trwałość zadania: 

2 lata.



6. Wypłata kredytu:

Wypłata kredytu następować będzie bezgotówkowo poprzez pokrywanie zleceń płatniczych kredytobiorcy, w rozliczeniu środków uwzględnia się wyłącznie faktury wystawione po dacie zawarcia umowy kredytowej.



7. Podstawa i wysokość dofinansowania zadania kredytem:

1) Dofinansowywane będą zadania do 90 % kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 40 000,00 zł,

2) Do kosztów kwalifikowanych zaliczane będą koszty poniesione bezpośrednio na:

· roboty budowlane, z wyłączeniem remontów,

· maszyny i urządzenia wraz z ich dostawą i montażem / zainstalowaniem,

· rozruch technologiczny,

· roboty demontażowe związane z inwestycją,

3) Przy ustalaniu wysokości kosztów kwalifikowanych zadania należy uwzględnić maksymalną wysokość kosztów jednostkowych, które ustala się na:

· w odniesieniu do przebudowy kotłowni – 650 zł/kW mocy nowo instalowanych kotłów,

· w odniesieniu do zakupu i montażu kolektorów słonecznych – 2500 zł/m2 powierzchni absorbera.

4) Do kosztów kwalifikowanych nie będą zaliczane koszty poniesione na przyłącze gazowe, modernizację instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u., przebudowę sieci ciepłowniczych międzyobiektowych.



8. Warunki spłaty kredytu: 

Warunki spłaty kredytu ustalane są przez Bank na podstawie analizy ekonomiczno-finansowej wnioskodawcy i zadania, z uwzględnieniem przepisów dotyczących udzielania pomocy publicznej, przy czym:

· okres spłaty nie może być dłuższy niż 8 lat od daty zakończenia zadania, w tym okres karencji,

· karencja w spłacie kapitału nie może być dłuższa niż 12 miesięcy licząc 
od daty wypłaty pierwszej transzy kredytu.



9. Preferencyjne oprocentowanie kredytu:

Oprocentowanie kredytu jest stałe - w wysokości do 5 % w stosunku rocznym od kwoty wykorzystanego kredytu i nie podlega renegocjacji.



10. Jednorazowa prowizja przygotowawcza banku:

Brak.



11. Odsetki:

Odsetki od kwoty aktualnego zadłużenia są naliczane i płatne w okresach miesięcznych.



12. Umorzenie kredytu:

Kredyt nie podlega umorzeniu.



13. Warunki zabezpieczenia kredytu: 

Warunki zabezpieczenia kredytu ustalane są przez bank zgodnie z procedurami obowiązującymi w banku.



III. Dodatkowe informacje:



Środki finansowe WFOŚiGW w Kielcach, uruchomione w formie linii kredytowych, są środkami publicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).












Załącznik nr 2

do umowy z dnia ……………..2013 r.

w sprawie obsługi linii kredytowych





UMOWA O PRZELEW WIERZYTELNOŚCI



z dnia … ………………… 2013 r.



zawarta w Kielcach pomiędzy:



Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, zwanym dalej Funduszem, w imieniu i na rzecz którego działają:



1. Andrzej Pałys 	 – Prezes Zarządu

2. Andrzej Zoch 	 – Zasępca Prezesa Zarządu



a



………………………………………………………………………………………………….., zwanym dalej Bankiem, w imieniu i na rzecz którego działają:



1. ……………………………….

2. ……………………………….



Strony postanawiają, co następuje:



§ 1



Na mocy umowy z dnia ………………………. 2013 r. w sprawie obsługi linii kredytowych, zawartej pomiędzy Bankiem i Funduszem, Bank udziela kredytobiorcom preferencyjnych kredytów ze środków Funduszu w ramach linii kredytowych:

1) LK-1 Ochrona wód i ziemi przed zanieczyszczeniem ściekami,

2) LK-2 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.



§ 2



1. Celem zabezpieczenia wierzytelności Funduszu wobec Banku z tytułu uruchomionych przez Fundusz w ramach umowy z dnia ……………………….  2013 r. w sprawie obsługi linii kredytowych środków oraz należnych Funduszowi odsetek, Bank przelewa na rzecz Funduszu wierzytelności wynikające z tytułu wszystkich umów kredytowych, które są lub będą zawierane w ramach uruchomionej linii kredytowej, wraz z przeniesieniem przyjętych zabezpieczeń do wysokości przekazanych przez Fundusz środków wraz z należnymi odsetkami, z zastrzeżeniem warunku określonego w § 3 ust. 2.



2. Bank, poprzez odpowiednie zapisy w każdorazowo zawieranej umowie kredytowej, zobowiązuje się zawiadomić kredytobiorcę o zawarciu niniejszej umowy oraz przyjąć potwierdzenie przez kredytobiorcę przyjęcia do wiadomości i wykonania warunków dokonanego niniejsza umową przelewu.



3. Bank oświadcza, iż:

1) wierzytelność nie będzie przedmiotem przelewu na rzecz innych podmiotów;

2) w dniu podpisania umowy kredytowej kredytobiorca jest wypłacalny, nie wszczęto w stosunku do niego postępowania upadłościowego lub postępowania egzekucyjnego, nie jest postawiony w stan likwidacji i nie ogłoszono jego upadłości;

3) kredytobiorca w chwili zawarcia umowy kredytowej nie ma wobec Banku wierzytelności nadających się do potrącenia.



§ 3



1. Fundusz przyjmuje przelew wierzytelności określony w § 2 niniejszej umowy.



2. Z chwilą wywiązania się przez Bank z warunków porozumienia, Bank staje się z powrotem właścicielem przelanych wierzytelności.



§ 4



Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.



§ 5



Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Funduszu.



§ 6



W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.



§ 7



Niniejsza umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.











Ze strony Funduszu: 							Ze strony Banku:








Załączniki nr  3

do umowy z dnia ……………..2013 r.

w sprawie obsługi linii kredytowych





Ustalony przez Strony po wyborze oferty.







Załączniki nr  4

do umowy z dnia ……………..2010 r.

w sprawie obsługi linii kredytowych





Ustalony przez Strony po wyborze oferty.












Załącznik nr 5

do umowy z dnia ……………..2013 r.

w sprawie obsługi linii kredytowych





Procedura rozpatrywania wniosków kredytowych

oraz postępowania w przypadkach udzielania pomocy publicznej



1. Wnioskodawcy składają wnioski kredytowe w placówkach Banku / Banków zrzeszonych* na terenie województwa świętokrzyskiego, których wykaz stanowi załącznik do niniejszej procedury.

 

2. Bank dokonuje analizy wniosków pod względem:

1) ich kompletności,

2) planowanych efektów ekologicznych i rzeczowych,

3) zgodności z uregulowaniami wynikającymi z:

a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.),

c) przepisów wspólnotowych i krajowych dotyczących pomocy publicznej.



3. Wnioski są rozpatrywane przez Bank zgodnie z procedurami obowiązującymi w Banku w zakresie oceny zdolności kredytowej i prawnych zabezpieczeń kredytów.



4. Wnioski dotyczące osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i rolników są rozpatrywane przez Bank w aspekcie udzielenia pomocy publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej.



5. Opinia dotycząca pomocy publicznej stanowi integralną część wniosku kredytowego.



6. Bank, po wyliczeniu i zarejestrowaniu pomocy publicznej, wystawia i przesyła do kredytobiorcy zaświadczenie o udzielonej pomocy publicznej.



7. Bank w terminie określonym w przepisach dotyczących pomocy publicznej wprowadza informację o udzielonej pomocy publicznej do Krajowego Systemu Informatycznego SHRIM.



8. W przypadku złożenia przez kredytobiorców wniosków dotyczących wprowadzenia zmian w umowach kredytowych skutkujących zmiana wysokości udzielonej pomocy publicznej – obowiązują procedury określone w pkt. 2-7.





	




Załączniki nr  6 i 7

do umowy z dnia ……………..2013 r.

w sprawie obsługi linii kredytowych



w odrębnych plikach - Excel
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LK-2

																												Załącznik nr 7 (LK-2)
do umowy z dnia ………… 2013 r.
w sprawie obsługi linii kredytowych

		Informacja o kredytach udzielonych  w ramach linii LK-2 (w zakresie osiągnięcia efektu ekologicznego)
za   ...  kwartał  20... r.                                          

		Lp.		Nr umowy kredytowej		Rodzaj kredytobiorcy		Kwota  kredytu		Wartość zadania		Okres spłaty kredytu				Termin realizacji zadania		Forma zabezpieczenia kredytu		Planowane efekty ekologiczne (tożsame z rzeczowymi)*										Rodzaj paliwa

																				Stan istniejący				Stan po przebudowie/budowie**				Roczna produkcja energii brutto [kWh/rok]***

																				moc, pow
([kW], [m2])		ilość (szt.)		moc, pow
([kW], [m2])		ilość (szt.)

												od		do









				UWAGI: * Dla udokumentowania efektu rzeczowego i ekologicznego dostarczyć do zestawienia kwartalnego protokól odbioru końcowego z wyszczególnieniem zakresu rzeczowego (wmontowane urządzenia wraz z podstawowymi parametrami).

				** W przypadku budowy elektrowni wodnych podać ilość planowanej do wytworzenia energii elektrycznej (GJ/rok), dla kolektorów słonecznych - ilość zaoszczędzonej energii cieplnej (GJ/rok)

				*** W przypadku zadań dotyczących elektrowni wodnych, elektrowni wiatrowych i paneli fotowoltaicznych - roczna produkcja energii brutto (kWh/rok)





