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Polska-Legnica: Usługi udzielania kredytu
2015/S 078-138938

Koleje Dolnośląskie S.A., ul. Wojska Polskiego 1 lok. 5, Osoba do kontaktów: Marta Ostrowska, Legnica
59-220, POLSKA. Tel.:  +48 768506511. Faks:  +48 768553302. E-mail: marta.ostrowska@kolejedolnoslaskie.eu

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 10.3.2015, 2015/S 48-084222)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:66113000
Usługi udzielania kredytu
Zamiast:

Informacje o częściach zamówienia:
Część nr: 1 Nazwa: Zadanie 1
1) Krótki opis:
Zadanie 1:
1) Wykonawca udzieli Zamawiającemu kredytu w walucie polskiej w kwocie do 34 400 000 PLN.
2) Zamawiający przeznaczy środki z kredytu na sfinansowanie udziału własnego w związku z realizacją projektu pn.
„Dojazdowe Koleje Dolnośląskie – zakup taboru kolejowego do obsługi ruchu pasażerskiego w aglomeracji wrocławskiej”
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 nr POIS.07.03-33.
3) Kredyt udzielony będzie na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2022 roku.
4) Wykonawca otworzy rachunek kredytowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy kredytowej i prowadzić go będzie
nieodpłatnie w trakcie realizacji umowy kredytowej.
5) Wykonawca otworzy subkonto do rachunku kredytowego lub rachunek techniczny najpóźniej w dniu zawarcia umowy i
prowadzić je będzie nieodpłatnie w trakcie realizacji umowy kredytowej.
6) Kredyt może być uruchomiony jednorazowo lub w transzach.
7) Wykorzystanie kredytu będzie następowało każdorazowo na podstawie dyspozycji uruchomienia realizowanej w ciężar
rachunku, o którym mowa w pkt. 4, za pośrednictwem rachunku, o którym mowa w pkt. 5 na dobro rachunku wierzyciela
wskazanego w fakturach lub innych dokumentach, z których wynika dana wierzytelność, tytułem zapłaty za dostarczony
towar lub wykonaną usługę, w wysokości nie przekraczającej 100 % kwoty netto danej faktury.
8) Zamawiający dokona spłaty całości zadłużenia z tytułu kredytu w następujących ratach:
— 86 rat każda płatna w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego począwszy od 31.11.2015.
9) Zamawiającemu przysługuje prawo do przedterminowej spłaty całości lub części kredytu w terminie przez niego
wskazanym, pod warunkiem uprzedniego pisemnego powiadomienia Wykonawcy nie później niż na 5 dni roboczych
przed datą wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu. Zamawiającemu przysługuje prawo wskazania, które raty
kapitałowe podlegają wcześniejszej spłacie.
10) Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o WIBOR dla
sześciomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę Wykonawcy, która w całym okresie
kredytowania nie może się podnieść ale może ulec obniżeniu.
11) Stopa procentowa ustalana jest na sześciomiesięczne okresy obowiązywania oprocentowania.
12) Odsetki płatne są z dołu w okresach miesięcznych w datach spłaty rat kapitałowych.
13) Odsetki będą naliczane przy założeniu, że rok trwa 365 dni.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:138938-2015:TEXT:PL:HTML
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:84222-2015:TEXT:PL:HTML


Dz.U./S S78
22/04/2015
138938-2015-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

2/11

22/04/2015 S78
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2/11

14) Z tytułu udzielonego kredytu Wykonawca ma prawo naliczyć prowizję przygotowawczą, która zostanie pobrana w
dniu uruchomienia kredytu.
15) Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczania jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji poza określonej w pkt 14
powyżej.
16) Za datę spłaty kredytu, odsetek oraz prowizji przyjmuje się dzień uznania rachunku, o którym mowa w pkt 5 powyżej.
17) Dopuszczalne zabezpieczenia spłaty kredytu:
— oświadczenie o poddaniu się egzekucji a podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty nie wyższej niż 150 %
kwoty kredytu
— weksel własny in blanco z wystawienia Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową
- cesja wierzytelności z umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego nr DT-D/4535/14 –
Wojewódzkie kolejowe przewozy pasażerskie realizowane w terminie od 1.1.2015 do 31.12.2022.
18) Zamawiający zobowiąże się do:
— dostarczania Wykonawcy egzemplarza rocznego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za dany rok obrachunkowy, a także poddanego badaniu przez biegłego rewidenta, w terminie 6 miesięcy od
zakończenia roku obrotowego;
— dostarczania Wykonawcy egzemplarza bilansu oraz rachunku zysków i strat lub sprawozdania w formacie F-01/ I-01-
Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz nakładach na środkach trwałych, sporządzanych za
dany kwartał oraz zatwierdzonych przez właściwy organ Wykonawcy, w terminie 60 dni od zakończenia danego kwartału
— tego, że wierzytelności Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy będą miały co najmniej równe pierwszeństwo
w zaspokajaniu z wierzytelnościami innych podmiotów w stosunku do Zamawiającego, z zastrzeżeniem bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa;
— tego, że na żądanie Wykonawcy (w zakresie w jakim nie będzie to sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi
przepisami prawa) będzie przekazywał Wykonawcy takie informacje o sytuacji gospodarczej i finansowej Zamawiającego
oraz inne informacje, jakich Wykonawca może w uzasadnionym zakresie wymagać oraz na każde żądanie Wykonawcy
udostępni Wykonawcy do wglądu w uzgodnionym terminie wszelkie swoje dokumenty księgowe w celu kontroli sytuacji
Zamawiającego;
— tego, że będzie informował Wykonawcę o dokonaniu jakichkolwiek istotnych zmian organizacyjno-prawnej formy
działalności Klienta, składu właścicielskiego oraz przedmiotu prowadzonej działalności, a także zmiany nazwy, adresu
siedziby lub adresu korespondencyjnego niezwłocznie po uzyskaniu informacji na ten temat, chyba że byłoby to
sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
19) Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania przelewu wierzytelności Zamawiającego bez jego pisemnej zgody.
W przypadku niedotrzymania tego warunku Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 100
000 PLN.
20) Strony umowy dopuszczają możliwość przedłużenia okresu kredytowania na kolejne 6 miesięcy na warunkach
określonych pod warunkiem pozytywnej oceny zdolności finansowej Zamawiającego przez Wykonawcę; z tytułu
przedłużenia okresu kredytowania Wykonawca nie pobierze żadnych opłat.
21) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu.
Część nr: 2 Nazwa: Zadanie 2
1) Krótki opis:
Zadanie 2:
1) Wykonawca udzieli Zamawiającemu kredytu w walucie polskiej w kwocie do 18 000 000 PLN.
2) Zamawiający przeznaczy środki z kredytu na sfinansowanie podatku VAT w związku z realizacją projektu pn.
„Dojazdowe Koleje Dolnośląskie – zakup taboru kolejowego do obsługi ruchu pasażerskiego w aglomeracji wrocławskiej”
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 nr POIS.07.03-33.
3) Kredyt udzielony będzie na okres od dnia zawarcia umowy na kolejne 12 miesięcy.
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4) Wykonawca otworzy rachunek kredytowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy kredytowej i prowadzić go będzie
nieodpłatnie w trakcie realizacji umowy kredytowej.
5) Wykonawca otworzy subkonto do rachunku kredytowego lub rachunek techniczny najpóźniej w dniu zawarcia umowy i
prowadzić je będzie nieodpłatnie w trakcie realizacji umowy kredytowej.
6) Kredyt może być uruchomiony jednorazowo lub w transzach.
7) Zamawiającemu przysługuje prawo wielokrotnego zadłużania się w ciężar rachunku kredytowego w dowolnie
wybranych dniach roboczych i w dowolnych kwotach, aż do wysokości udzielonego kredytu w kwocie określonej w
umowie („Maksymalny Pułap Zadłużenia”). Każde wykorzystanie powoduje zmniejszenie Maksymalnego Pułapu
Zadłużenia o kwotę wykorzystanego kredytu. Zamawiający może dokonywać spłat kredytu w dowolnie wybranych dniach
roboczych i w dowolnych kwotach. Każda spłata kredytu w okresie dostępności powoduje odnowienie Maksymalnego
Pułapu Zadłużenia o kwotę dokonanej spłaty.
8) Wykorzystanie kredytu będzie następowało każdorazowo na podstawie dyspozycji uruchomienia realizowanej w ciężar
rachunku, o którym mowa w pkt. 4, za pośrednictwem rachunku, o którym mowa w pkt. 5 na dobro rachunku wierzyciela
wskazanego w fakturach lub innych dokumentach, z których wynika dana wierzytelność, tytułem zapłaty za dostarczony
towar lub wykonaną usługę, w wysokości nie przekraczającej kwoty podatku VAT na danej fakturze.
9) całkowita spłata kredytu nastąpi nie później niż 12 miesięcy od daty podpisania umowy kredytu - najpóźniej w ostatnim
dniu okresu kredytowania;
10) Zamawiającemu przysługuje prawo do przedterminowej spłaty całości lub części kredytu w terminie przez niego
wskazanym, pod warunkiem uprzedniego pisemnego powiadomienia Wykonawcy nie później niż na 5 dni roboczych
przed datą wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu.
22) Zamawiającemu przysługuje prawo wskazania, które raty kapitałowe podlegają wcześniejszej spłacie Kredyt jest
oprocentowany według zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów
międzybankowych powiększonej o marżę Wykonawcy, która w całym okresie kredytowania nie może się podnieść ale
może ulec obniżeniu.
11) Stopa procentowa ustalana jest na jednomiesięczne okresy obowiązywania oprocentowania.
12) Odsetki płatne są z dołu w okresach miesięcznych ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego.
13) Odsetki będą naliczane przy założeniu, że rok trwa 365 dni.
14) Z tytułu udzielonego kredytu Wykonawca ma prawo naliczyć prowizję przygotowawczą, która zostanie pobrana w
dniu uruchomienia kredytu od wartości wykorzystanej kredytu.
15) Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczania jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji poza określonej w pkt 14
powyżej.
16) Za datę spłaty kredytu, odsetek oraz prowizji przyjmuje się dzień uznania rachunku, o którym mowa w pkt 5 powyżej.
17) Dopuszczalne zabezpieczenia spłaty kredytu:
— oświadczenie o poddaniu się egzekucji a podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty nie wyższej niż 150 %
kwoty kredytu
— weksel własny in blanco z wystawienia Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową.
18) Zamawiający zobowiąże się do:
— dostarczania Wykonawcy egzemplarza rocznego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za dany rok obrachunkowy, a także poddanego badaniu przez biegłego rewidenta, w terminie 6 miesięcy od
zakończenia roku obrotowego;
— dostarczania Wykonawcy egzemplarza bilansu oraz rachunku zysków i strat lub sprawozdania w formacie F-01/ I-01-
Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz nakładach na środkach trwałych, sporządzanych za
dany kwartał oraz zatwierdzonych przez właściwy organ Wykonawcy, w terminie 60 dni od zakończenia danego kwartału
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— tego, że wierzytelności Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy będą miały co najmniej równe pierwszeństwo
w zaspokajaniu z wierzytelnościami innych podmiotów w stosunku do Zamawiającego, z zastrzeżeniem bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa;
— tego, że na żądanie Wykonawcy (w zakresie w jakim nie będzie to sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi
przepisami prawa) będzie przekazywał Wykonawcy takie informacje o sytuacji gospodarczej i finansowej Zamawiającego
oraz inne informacje, jakich Wykonawca może w uzasadnionym zakresie wymagać oraz na każde żądanie Wykonawcy
udostępni Wykonawcy do wglądu w uzgodnionym terminie wszelkie swoje dokumenty księgowe w celu kontroli sytuacji
Zamawiającego;
— tego, że będzie informował Wykonawcę o dokonaniu jakichkolwiek istotnych zmian organizacyjno-prawnej formy
działalności Klienta, składu właścicielskiego oraz przedmiotu prowadzonej działalności, a także zmiany nazwy, adresu
siedziby lub adresu korespondencyjnego niezwłocznie po uzyskaniu informacji na ten temat, chyba że byłoby to
sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
19) Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania przelewu wierzytelności Zamawiającego bez jego pisemnej zgody.
W przypadku niedotrzymania tego warunku Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 100
000 PLN.
20) Strony umowy dopuszczają możliwość przedłużenia okresu kredytowania na kolejne 6 miesięcy na warunkach
określonych pod warunkiem pozytywnej oceny zdolności finansowej Zamawiającego przez Wykonawcę; z tytułu
przedłużenia okresu kredytowania Wykonawca nie pobierze żadnych opłat.
21) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu.
III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zadanie 1:
1) Wykonawca udzieli Zamawiającemu kredytu w walucie polskiej w kwocie do 34 400 000 PLN.
2) Zamawiający przeznaczy środki z kredytu na sfinansowanie udziału własnego w związku z realizacją projektu pn.
„Dojazdowe Koleje Dolnośląskie – zakup taboru kolejowego do obsługi ruchu pasażerskiego w aglomeracji wrocławskiej”
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 nr POIS.07.03-33.
3) Kredyt udzielony będzie na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2022.
4) Wykonawca otworzy rachunek kredytowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy kredytowej i prowadzić go będzie
nieodpłatnie w trakcie realizacji umowy kredytowej.
5) Wykonawca otworzy subkonto do rachunku kredytowego lub rachunek techniczny najpóźniej w dniu zawarcia umowy i
prowadzić je będzie nieodpłatnie w trakcie realizacji umowy kredytowej.
6) Kredyt może być uruchomiony jednorazowo lub w transzach.
7) Wykorzystanie kredytu będzie następowało każdorazowo na podstawie dyspozycji uruchomienia realizowanej w ciężar
rachunku, o którym mowa w pkt. 4, za pośrednictwem rachunku, o którym mowa w pkt. 5 na dobro rachunku wierzyciela
wskazanego w fakturach lub innych dokumentach, z których wynika dana wierzytelność, tytułem zapłaty za dostarczony
towar lub wykonaną usługę, w wysokości nie przekraczającej 100 % kwoty netto danej faktury.
8) Zamawiający dokona spłaty całości zadłużenia z tytułu kredytu w następujących ratach:
— 86 rat każda płatna w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego począwszy od 31.11.2015.
9) Zamawiającemu przysługuje prawo do przedterminowej spłaty całości lub części kredytu w terminie przez niego
wskazanym, pod warunkiem uprzedniego pisemnego powiadomienia Wykonawcy nie później niż na 5 dni roboczych
przed datą wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu. Zamawiającemu przysługuje prawo wskazania, które raty
kapitałowe podlegają wcześniejszej spłacie.
10) Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o WIBOR dla
sześciomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę Wykonawcy, która w całym okresie
kredytowania nie może się podnieść ale może ulec obniżeniu.
11) Stopa procentowa ustalana jest na sześciomiesięczne okresy obowiązywania oprocentowania.
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12) Odsetki płatne są z dołu w okresach miesięcznych w datach spłaty rat kapitałowych.
13) Odsetki będą naliczane przy założeniu, że rok trwa 365 dni.
14) Z tytułu udzielonego kredytu Wykonawca ma prawo naliczyć prowizję przygotowawczą, która zostanie pobrana w
dniu uruchomienia kredytu.
15) Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczania jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji poza określonej w pkt 14
powyżej.
16) Za datę spłaty kredytu, odsetek oraz prowizji przyjmuje się dzień uznania rachunku, o którym mowa w pkt 5 powyżej.
17) Dopuszczalne zabezpieczenia spłaty kredytu:
— oświadczenie o poddaniu się egzekucji a podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty nie wyższej niż 150 %
kwoty kredytu
— weksel własny in blanco z wystawienia Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową
— cesja wierzytelności z umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego nr DT-D/4535/14 –
Wojewódzkie kolejowe przewozy pasażerskie realizowane w terminie od 1.1.2015 do 31.12.2022.
Zadanie 2:
1) Wykonawca udzieli Zamawiającemu kredytu w walucie polskiej w kwocie do 18 000 000 PLN.
2) Zamawiający przeznaczy środki z kredytu na sfinansowanie podatku VAT w związku z realizacją projektu pn.
„Dojazdowe Koleje Dolnośląskie – zakup taboru kolejowego do obsługi ruchu pasażerskiego w aglomeracji wrocławskiej”
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 nr POIS.07.03-33.
3) Kredyt udzielony będzie na okres od dnia zawarcia umowy na kolejne 12 miesięcy.
4) Wykonawca otworzy rachunek kredytowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy kredytowej i prowadzić go będzie
nieodpłatnie w trakcie realizacji umowy kredytowej.
5) Wykonawca otworzy subkonto do rachunku kredytowego lub rachunek techniczny najpóźniej w dniu zawarcia umowy i
prowadzić je będzie nieodpłatnie w trakcie realizacji umowy kredytowej.
6) Kredyt może być uruchomiony jednorazowo lub w transzach.
7) Zamawiającemu przysługuje prawo wielokrotnego zadłużania się w ciężar rachunku kredytowego w dowolnie
wybranych dniach roboczych i w dowolnych kwotach, aż do wysokości udzielonego kredytu w kwocie określonej w
umowie („Maksymalny Pułap Zadłużenia”). Każde wykorzystanie powoduje zmniejszenie Maksymalnego Pułapu
Zadłużenia o kwotę wykorzystanego kredytu. Zamawiający może dokonywać spłat kredytu w dowolnie wybranych dniach
roboczych i w dowolnych kwotach. Każda spłata kredytu w okresie dostępności powoduje odnowienie Maksymalnego
Pułapu Zadłużenia o kwotę dokonanej spłaty.
8) Wykorzystanie kredytu będzie następowało każdorazowo na podstawie dyspozycji uruchomienia realizowanej w ciężar
rachunku, o którym mowa w pkt. 4, za pośrednictwem rachunku, o którym mowa w pkt. 5 na dobro rachunku wierzyciela
wskazanego w fakturach lub innych dokumentach, z których wynika dana wierzytelność, tytułem zapłaty za dostarczony
towar lub wykonaną usługę, w wysokości nie przekraczającej kwoty podatku VAT na danej fakturze.
9) całkowita spłata kredytu nastąpi nie później niż 12 miesięcy od daty podpisania umowy kredytu - najpóźniej w ostatnim
dniu okresu kredytowania;
10) Zamawiającemu przysługuje prawo do przedterminowej spłaty całości lub części kredytu w terminie przez niego
wskazanym, pod warunkiem uprzedniego pisemnego powiadomienia Wykonawcy nie później niż na 5 dni roboczych
przed datą wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu.
22) Zamawiającemu przysługuje prawo wskazania, które raty kapitałowe podlegają wcześniejszej spłacie Kredyt jest
oprocentowany według zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów
międzybankowych powiększonej o marżę Wykonawcy, która w całym okresie kredytowania nie może się podnieść ale
może ulec obniżeniu.
11) Stopa procentowa ustalana jest na jednomiesięczne okresy obowiązywania oprocentowania.
12) Odsetki płatne są z dołu w okresach miesięcznych ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego.
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13) Odsetki będą naliczane przy założeniu, że rok trwa 365 dni.
14) Z tytułu udzielonego kredytu Wykonawca ma prawo naliczyć prowizję przygotowawczą, która zostanie pobrana w
dniu uruchomienia kredytu od wartości wykorzystanej kredytu.
15) Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczania jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji poza określonej w pkt 14
powyżej.
16) Za datę spłaty kredytu, odsetek oraz prowizji przyjmuje się dzień uznania rachunku, o którym mowa w pkt 5 powyżej.
17) Dopuszczalne zabezpieczenia spłaty kredytu:
— oświadczenie o poddaniu się egzekucji a podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty nie wyższej niż 150 %
kwoty kredytu
— weksel własny in blanco z wystawienia Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową.
Powinno być:

Informacje o częściach zamówienia:
Część nr: 1 Nazwa: Zadanie 1
1) Krótki opis:
Zadanie 1:
1) Wykonawca udzieli Zamawiającemu kredytu w walucie polskiej w kwocie do 34 400 000 PLN;
2) Zamawiający przeznaczy środki z kredytu na sfinansowanie udziału własnego w związku z realizacją projektu pn.
„Dojazdowe Koleje Dolnośląskie – zakup taboru kolejowego do obsługi ruchu pasażerskiego w aglomeracji wrocławskiej”
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013 nr POIS.07.03-33;
3) kredyt udzielony będzie na okres od dnia zawarcia umowy do 31.12.2022;
4) Wykonawca otworzy rachunek kredytowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy kredytowej i prowadzić go będzie
nieodpłatnie w trakcie realizacji umowy kredytowej;
5) Wykonawca otworzy subkonto do rachunku kredytowego lub rachunek techniczny najpóźniej w dniu zawarcia umowy i
prowadzić je będzie nieodpłatnie w trakcie realizacji umowy kredytowej;
6) kredyt może być uruchomiony jednorazowo lub w transzach;
7) wykorzystanie kredytu będzie następowało każdorazowo na podstawie dyspozycji uruchomienia realizowanej w ciężar
rachunku, o którym mowa w pkt 4, za pośrednictwem rachunku, o którym mowa w pkt. 5 na dobro rachunku wierzyciela
wskazanego w fakturach lub innych dokumentach, z których wynika dana wierzytelność, tytułem zapłaty za dostarczony
towar lub wykonaną usługę, w wysokości nie przekraczającej 100 % kwoty netto danej faktury;
8) Zamawiający dokona spłaty całości zadłużenia z tytułu kredytu w następujących ratach:
— 86 równych rat każda płatna w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego począwszy od 30.11.2015. W
przypadku gdy termin spłaty raty wypadnie w dzień wolny od pracy, spłata raty zostanie dokonana w pierwszym dniu
roboczym następującym po tym dniu w rozumieniu dni wolnych jako święta państwowe i dni ustawowo wolne od pracy;
9) Zamawiającemu przysługuje prawo do przedterminowej spłaty całości lub części kredytu w terminie przez niego
wskazanym, pod warunkiem uprzedniego pisemnego powiadomienia Wykonawcy nie później niż na 5 dni roboczych
przed datą wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu. Zamawiającemu przysługuje prawo wskazania, które
raty kapitałowe podlegają wcześniejszej spłacie. W przypadku częściowej spłaty kredytu Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu nowy harmonogram spłat, który nie będzie zwiększał kwot poszczególnych rat kapitałowych oraz nie
będzie wydłużał spłaty kredytu;
10) kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o WIBOR dla
sześciomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę Wykonawcy, która w całym okresie
kredytowania nie może się podnieść ale może ulec obniżeniu;
11) stopa procentowa ustalana jest na sześciomiesięczne okresy obowiązywania oprocentowania;
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12) odsetki płatne są z dołu w okresach miesięcznych w datach spłaty rat kapitałowych. W przypadku gdy termin spłaty
odsetek wypadnie w dzień wolny od pracy, spłata odsetek zostanie dokonana w pierwszym dniu roboczym następującym
po tym dniu w rozumieniu dni wolnych jako święta państwowe i dni ustawowo wolne od pracy;
13) odsetki będą naliczane przy założeniu, że rok trwa 365 dni;
14) z tytułu udzielonego kredytu Wykonawca ma prawo naliczyć prowizję przygotowawczą, która zostanie pobrana w dniu
uruchomienia kredytu;
15) Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczania jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji poza określonej w pkt 14
powyżej;
16) za datę spłaty kredytu, odsetek oraz prowizji przyjmuje się dzień uznania rachunku kredytowego;
17) dopuszczalne zabezpieczenia spłaty kredytu:
— oświadczenie o poddaniu się egzekucji a podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty nie wyższej niż 150 %
kwoty kredytu,
— weksel własny in blanco z wystawienia Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową,
— cesja wierzytelności z umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego nr DT-D/4535/14 –
Wojewódzkie kolejowe przewozy pasażerskie realizowane w terminie od 1.1.2015 do 31.12.2022;
18) Zamawiający zobowiąże się do:
— dostarczania Wykonawcy egzemplarza rocznego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za dany rok obrachunkowy, a także poddanego badaniu przez biegłego rewidenta, w terminie 6 miesięcy od
zakończenia roku obrotowego,
— dostarczania Wykonawcy egzemplarza bilansu oraz rachunku zysków i strat lub sprawozdania w formacie F-01/ I-01-
Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz nakładach na środkach trwałych, sporządzanych za
dany kwartał oraz zatwierdzonych przez właściwy organ Wykonawcy, w terminie 60 dni od zakończenia danego kwartału,
— tego, że wierzytelności Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy będą miały co najmniej równe pierwszeństwo
w zaspokajaniu z wierzytelnościami innych podmiotów w stosunku do Zamawiającego, z zastrzeżeniem bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa,
— tego, że na żądanie Wykonawcy (w zakresie w jakim nie będzie to sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi
przepisami prawa) będzie przekazywał Wykonawcy takie informacje o sytuacji gospodarczej i finansowej Zamawiającego
oraz inne informacje, jakich Wykonawca może w uzasadnionym zakresie wymagać oraz na każde żądanie Wykonawcy
udostępni Wykonawcy do wglądu w uzgodnionym terminie wszelkie swoje dokumenty księgowe w celu kontroli sytuacji
Zamawiającego,
— tego, że będzie informował Wykonawcę o dokonaniu jakichkolwiek istotnych zmian organizacyjno-prawnej formy
działalności Klienta, składu właścicielskiego oraz przedmiotu prowadzonej działalności, a także zmiany nazwy, adresu
siedziby lub adresu korespondencyjnego niezwłocznie po uzyskaniu informacji na ten temat, chyba że byłoby to
sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa;
19) Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania przelewu wierzytelności Zamawiającego bez jego pisemnej zgody.
W przypadku niedotrzymania tego warunku Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 100
000 PLN;
20) strony umowy dopuszczają możliwość przedłużenia okresu kredytowania na kolejne 6 miesięcy na warunkach
określonych pod warunkiem pozytywnej oceny zdolności finansowej Zamawiającego przez Wykonawcę; z tytułu
przedłużenia okresu kredytowania Wykonawca nie pobierze żadnych opłat;
21) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu.
Część nr: 2 Nazwa: Zadanie 2
1) Krótki opis:
1) Wykonawca udzieli Zamawiającemu kredytu w walucie polskiej w kwocie do 18 000 000 PLN.
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2) Zamawiający przeznaczy środki z kredytu na sfinansowanie podatku VAT w związku z realizacją projektu pn.
„Dojazdowe Koleje Dolnośląskie – zakup taboru kolejowego do obsługi ruchu pasażerskiego w aglomeracji wrocławskiej”
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013 nr POIS.07.03-33.
3) Kredyt udzielony będzie na okres od dnia zawarcia umowy na kolejne 12 miesięcy.
4) Wykonawca otworzy rachunek kredytowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy kredytowej i prowadzić go będzie
nieodpłatnie w trakcie realizacji umowy kredytowej.
5) Wykonawca otworzy subkonto do rachunku kredytowego lub rachunek techniczny najpóźniej w dniu zawarcia umowy i
prowadzić je będzie nieodpłatnie w trakcie realizacji umowy kredytowej.
6) Kredyt może być uruchomiony jednorazowo lub w transzach.
7) Zamawiającemu przysługuje prawo wielokrotnego zadłużania się w ciężar rachunku kredytowego w dowolnie
wybranych dniach roboczych i w dowolnych kwotach, aż do wysokości udzielonego kredytu w kwocie określonej w
umowie („Maksymalny Pułap Zadłużenia”). Każde wykorzystanie powoduje zmniejszenie Maksymalnego Pułapu
Zadłużenia o kwotę wykorzystanego kredytu. Zamawiający może dokonywać spłat kredytu w dowolnie wybranych dniach
roboczych i w dowolnych kwotach. Każda spłata kredytu w okresie dostępności powoduje odnowienie Maksymalnego
Pułapu Zadłużenia o kwotę dokonanej spłaty.
8) Wykorzystanie kredytu będzie następowało każdorazowo na podstawie dyspozycji uruchomienia realizowanej w ciężar
rachunku, o którym mowa w pkt 4, za pośrednictwem rachunku, o którym mowa w pkt 5 na dobro rachunku wierzyciela
wskazanego w fakturach lub innych dokumentach, z których wynika dana wierzytelność, tytułem zapłaty za dostarczony
towar lub wykonaną usługę, w wysokości nie przekraczającej kwoty podatku VAT na danej fakturze.
9) Całkowita spłata kredytu nastąpi nie później niż 12 miesięcy od daty podpisania umowy kredytu – najpóźniej w
ostatnim dniu okresu kredytowania.
10) Zamawiającemu przysługuje prawo do przedterminowej spłaty całości lub części kredytu w terminie przez niego
wskazanym, pod warunkiem uprzedniego pisemnego powiadomienia Wykonawcy nie później niż na 5 dni roboczych
przed datą wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu.
11) Zamawiającemu przysługuje prawo wskazania, które raty kapitałowe podlegają wcześniejszej spłacie Kredyt jest
oprocentowany według zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów
międzybankowych powiększonej o marżę Wykonawcy, która w całym okresie kredytowania nie może się podnieść ale
może ulec obniżeniu.
12) Stopa procentowa ustalana jest na jednomiesięczne okresy obowiązywania oprocentowania.
13) Odsetki płatne są z dołu w okresach miesięcznych ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego.W przypadku gdy
termin spłaty odsetek wypadnie w dzień wolny od pracy, spłata odsetek zostanie dokonana w pierwszym dniu roboczym
następującym po tym dniu w rozumieniu dni wolnych jako święta państwowe i dni ustawowo wolne od pracy.
14) Odsetki będą naliczane przy założeniu, że rok trwa 365 dni.
15) Z tytułu udzielonego kredytu Wykonawca ma prawo naliczyć prowizję przygotowawczą, która zostanie pobrana w
dniu uruchomienia kredytu od wysokości uruchamianej transzy.
16) Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczania jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji poza określonej w pkt 14
powyżej.
17) Za datę spłaty kredytu, odsetek oraz prowizji przyjmuje się dzień uznania rachunku kredytowego.
18) Dopuszczalne zabezpieczenia spłaty kredytu:
— oświadczenie o poddaniu się egzekucji a podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty nie wyższej niż 150 %
kwoty kredytu,
— weksel własny in blanco z wystawienia Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową.
19) Zamawiający zobowiąże się do:
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— dostarczania Wykonawcy egzemplarza rocznego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za dany rok obrachunkowy, a także poddanego badaniu przez biegłego rewidenta, w terminie 6 miesięcy od
zakończenia roku obrotowego,
— dostarczania Wykonawcy egzemplarza bilansu oraz rachunku zysków i strat lub sprawozdania w formacie F-01/ I-01-
Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz nakładach na środkach trwałych, sporządzanych za
dany kwartał oraz zatwierdzonych przez właściwy organ Wykonawcy, w terminie 60 dni od zakończenia danego kwartału,
— tego, że wierzytelności Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy będą miały co najmniej równe pierwszeństwo
w zaspokajaniu z wierzytelnościami innych podmiotów w stosunku do Zamawiającego, z zastrzeżeniem bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa,
— tego, że na żądanie Wykonawcy (w zakresie w jakim nie będzie to sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi
przepisami prawa) będzie przekazywał Wykonawcy takie informacje o sytuacji gospodarczej i finansowej Zamawiającego
oraz inne informacje, jakich Wykonawca może w uzasadnionym zakresie wymagać oraz na każde żądanie Wykonawcy
udostępni Wykonawcy do wglądu w uzgodnionym terminie wszelkie swoje dokumenty księgowe w celu kontroli sytuacji
Zamawiającego,
— tego, że będzie informował Wykonawcę o dokonaniu jakichkolwiek istotnych zmian organizacyjno-prawnej formy
działalności Klienta, składu właścicielskiego oraz przedmiotu prowadzonej działalności, a także zmiany nazwy, adresu
siedziby lub adresu korespondencyjnego niezwłocznie po uzyskaniu informacji na ten temat, chyba że byłoby to
sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
20) Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania przelewu wierzytelności Zamawiającego bez jego pisemnej zgody.
W przypadku niedotrzymania tego warunku Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 100
000 PLN.
21) Strony umowy dopuszczają możliwość przedłużenia okresu kredytowania na kolejne 6 miesięcy na warunkach
określonych pod warunkiem pozytywnej oceny zdolności finansowej Zamawiającego przez Wykonawcę; z tytułu
przedłużenia okresu kredytowania Wykonawca nie pobierze żadnych opłat.
22) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu.
III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zadanie 1:
1) Wykonawca udzieli Zamawiającemu kredytu w walucie polskiej w kwocie do 34 400 000 PLN;
2) Zamawiający przeznaczy środki z kredytu na sfinansowanie udziału własnego w związku z realizacją projektu pn.
„Dojazdowe Koleje Dolnośląskie – zakup taboru kolejowego do obsługi ruchu pasażerskiego w aglomeracji wrocławskiej”
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013 nr POIS.07.03-33;
3) kredyt udzielony będzie na okres od dnia zawarcia umowy do 31.12.2022;
4) Wykonawca otworzy rachunek kredytowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy kredytowej i prowadzić go będzie
nieodpłatnie w trakcie realizacji umowy kredytowej;
5) Wykonawca otworzy subkonto do rachunku kredytowego lub rachunek techniczny najpóźniej w dniu zawarcia umowy i
prowadzić je będzie nieodpłatnie w trakcie realizacji umowy kredytowej;
6) kredyt może być uruchomiony jednorazowo lub w transzach;
7) wykorzystanie kredytu będzie następowało każdorazowo na podstawie dyspozycji uruchomienia realizowanej w ciężar
rachunku, o którym mowa w pkt. 4, za pośrednictwem rachunku, o którym mowa w pkt. 5 na dobro rachunku wierzyciela
wskazanego w fakturach lub innych dokumentach, z których wynika dana wierzytelność, tytułem zapłaty za dostarczony
towar lub wykonaną usługę, w wysokości nie przekraczającej 100 % kwoty netto danej faktury;
8) Zamawiający dokona spłaty całości zadłużenia z tytułu kredytu w następujących ratach:
— 86 równych rat każda płatna w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego począwszy od 30.11.2015. W
przypadku gdy termin spłaty raty wypadnie w dzień wolny od pracy, spłata raty zostanie dokonana w pierwszym dniu
roboczym następującym po tym dniu w rozumieniu dni wolnych jako święta państwowe i dni ustawowo wolne od pracy;
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9) Zamawiającemu przysługuje prawo do przedterminowej spłaty całości lub części kredytu w terminie przez niego
wskazanym, pod warunkiem uprzedniego pisemnego powiadomienia Wykonawcy nie później niż na 5 dni roboczych
przed datą wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu. Zamawiającemu przysługuje prawo wskazania, które
raty kapitałowe podlegają wcześniejszej spłacie. W przypadku częściowej spłaty kredytu Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu nowy harmonogram spłat, który nie będzie zwiększał kwot poszczególnych rat kapitałowych oraz nie
będzie wydłużał spłaty kredytu;
10) kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o WIBOR dla
sześciomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę Wykonawcy, która w całym okresie
kredytowania nie może się podnieść ale może ulec obniżeniu;
11) stopa procentowa ustalana jest na sześciomiesięczne okresy obowiązywania oprocentowania;
12) odsetki płatne są z dołu w okresach miesięcznych w datach spłaty rat kapitałowych. W przypadku gdy termin spłaty
odsetek wypadnie w dzień wolny od pracy, spłata odsetek zostanie dokonana w pierwszym dniu roboczym następującym
po tym dniu w rozumieniu dni wolnych jako święta państwowe i dni ustawowo wolne od pracy;
13) odsetki będą naliczane przy założeniu, że rok trwa 365 dni;
14) z tytułu udzielonego kredytu Wykonawca ma prawo naliczyć prowizję przygotowawczą, która zostanie pobrana w dniu
uruchomienia kredytu;
15) Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczania jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji poza określonej w pkt 14
powyżej;
16) za datę spłaty kredytu, odsetek oraz prowizji przyjmuje się dzień uznania rachunku kredytowego;
17) dopuszczalne zabezpieczenia spłaty kredytu:
— oświadczenie o poddaniu się egzekucji a podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty nie wyższej niż 150 %
kwoty kredytu,
— weksel własny in blanco z wystawienia Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową,
— cesja wierzytelności z umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego nr DT-D/4535/14 –
Wojewódzkie kolejowe przewozy pasażerskie realizowane w terminie od 1.1.2015 do 31.12.2022.
Zadanie 2:
1) Wykonawca udzieli Zamawiającemu kredytu w walucie polskiej w kwocie do 18 000 000 PLN;
2) Zamawiający przeznaczy środki z kredytu na sfinansowanie podatku VAT w związku z realizacją projektu pn.
„Dojazdowe Koleje Dolnośląskie – zakup taboru kolejowego do obsługi ruchu pasażerskiego w aglomeracji wrocławskiej”
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013 nr POIS.07.03-33;
3) kredyt udzielony będzie na okres od dnia zawarcia umowy na kolejne 12 miesięcy;
4) Wykonawca otworzy rachunek kredytowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy kredytowej i prowadzić go będzie
nieodpłatnie w trakcie realizacji umowy kredytowej;
5) Wykonawca otworzy subkonto do rachunku kredytowego lub rachunek techniczny najpóźniej w dniu zawarcia umowy i
prowadzić je będzie nieodpłatnie w trakcie realizacji umowy kredytowej;
6) kredyt może być uruchomiony jednorazowo lub w transzach;
7) Zamawiającemu przysługuje prawo wielokrotnego zadłużania się w ciężar rachunku kredytowego w dowolnie
wybranych dniach roboczych i w dowolnych kwotach, aż do wysokości udzielonego kredytu w kwocie określonej w
umowie („Maksymalny Pułap Zadłużenia”). Każde wykorzystanie powoduje zmniejszenie Maksymalnego Pułapu
Zadłużenia o kwotę wykorzystanego kredytu. Zamawiający może dokonywać spłat kredytu w dowolnie wybranych dniach
roboczych i w dowolnych kwotach. Każda spłata kredytu w okresie dostępności powoduje odnowienie Maksymalnego
Pułapu Zadłużenia o kwotę dokonanej spłaty;
8) wykorzystanie kredytu będzie następowało każdorazowo na podstawie dyspozycji uruchomienia realizowanej w ciężar
rachunku, o którym mowa w pkt. 4, za pośrednictwem rachunku, o którym mowa w pkt 5 na dobro rachunku wierzyciela
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wskazanego w fakturach lub innych dokumentach, z których wynika dana wierzytelność, tytułem zapłaty za dostarczony
towar lub wykonaną usługę, w wysokości nie przekraczającej kwoty podatku VAT na danej fakturze;
9) całkowita spłata kredytu nastąpi nie później niż 12 miesięcy od daty podpisania umowy kredytu – najpóźniej w ostatnim
dniu okresu kredytowania;
10) Zamawiającemu przysługuje prawo do przedterminowej spłaty całości lub części kredytu w terminie przez niego
wskazanym, pod warunkiem uprzedniego pisemnego powiadomienia Wykonawcy nie później niż na 5 dni roboczych
przed datą wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu;
11) Zamawiającemu przysługuje prawo wskazania, które raty kapitałowe podlegają wcześniejszej spłacie Kredyt jest
oprocentowany według zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów
międzybankowych powiększonej o marżę Wykonawcy, która w całym okresie kredytowania nie może się podnieść ale
może ulec obniżeniu;
12) stopa procentowa ustalana jest na jednomiesięczne okresy obowiązywania oprocentowania;
13) odsetki płatne są z dołu w okresach miesięcznych ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. W przypadku gdy
termin spłaty odsetek wypadnie w dzień wolny od pracy, spłata odsetek zostanie dokonana w pierwszym dniu roboczym
następującym po tym dniu w rozumieniu dni wolnych jako święta państwowe i dni ustawowo wolne od pracy;
14) odsetki będą naliczane przy założeniu, że rok trwa 365 dni;
15) z tytułu udzielonego kredytu Wykonawca ma prawo naliczyć prowizję przygotowawczą, która zostanie pobrana w dniu
uruchomienia kredytu od wysokości uruchamianej transzy;
16) Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczania jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji poza określonej w pkt 14
powyżej;
17) za datę spłaty kredytu, odsetek oraz prowizji przyjmuje się dzień uznania rachunku kredytowego;
18) dopuszczalne zabezpieczenia spłaty kredytu:
— oświadczenie o poddaniu się egzekucji a podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty nie wyższej niż 150 %
kwoty kredytu,
— weksel własny in blanco z wystawienia Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową.
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


