
Zał. nr 3 do SIWZ 

Istotne postanowienia umowy 

 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Bank udziela Kredytobiorcy kredytu 

długoterminowego zwanego dalej kredytem, w kwocie 3.822.162,33 zł  (trzy miliony osiemset 

dwadzieścia dwa tysiące sto sześćdziesiąt dwa złotych trzydzieści trzy groszy) na okres od 

......................... r. do ...................... r. na zasadach określonych w niniejszej umowie, bez odrębnego 

wniosku kredytowego Kredytobiorcy. 

 

Bank postawi do dyspozycji Kredytobiorcy kredyt w rachunku kredytowym w terminie ……….. dni 

kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 

 

Kredyt uruchamiany jest na podstawie dyspozycji płatniczych Kredytobiorcy w dowolnych kwotach i 

terminach, realizowanych przez Bank w ciężar rachunku kredytowego. 

 

Ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa z dniem ……………….. r. 

 

W preambule umowy Wykonawca zawrze informację o podstawie zawarcia niniejszej umowy, jak 

również numer postępowania przetargowego, którego zawarta umowa dotyczy. 

 

Zakończenie okresu wykorzystania kredytu przypada na dzień …………… r. lub na dzień następny po 

dniu złożenia przez Kredytobiorcę pisemnego oświadczenia o rezygnacji z dalszego wykorzystania 

kredytu. 

 

Kredytobiorca zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykorzystania części kredytu bez ponoszenia z 

tego tytułu dodatkowych kosztów. 

 

Kredytobiorca będzie wykorzystywał kredyt w walucie polskiej w formie bezgotówkowej, w ciężar 

rachunku kredytowego zgodnie z przeznaczeniem i do wysokości udzielonego kredytu na rachunek 

bieżący Kredytobiorcy w Banku PKO BP 78 1020 1026 0000 1102 0263 4871. 

 

Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym według zmiennej stopy 

procentowej. Stopa procentowa równa jest wysokości stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego 

kwartału kalendarzowego, poprzedzającego okres obrachunkowy, powiększonej o marżę banku. 

Marża Banku jest stała w całym okresie obowiązywania umowy. 

W dniu zawarcia umowy stopa procentowa wynosi ............ % w stosunku rocznym. 

Stopa procentowa uwzględnia niezmienną marżę Banku w wysokości.................%. 

 

Zmiana wysokości oprocentowania dla kolejnych okresów obrachunkowych następuje w pierwszym 

dniu kwartału kalendarzowego. 

 

Bank nalicza odsetki od faktycznie wykorzystanych środków kredytu, w kwartalnych okresach 

obrachunkowych. 

 

Spłata kapitału i odsetek następuje w ostatnim dniu kwartału kalendarzowego, którego dotyczy okres 

obrachunkowy. Jeżeli data spłaty kredytu lub odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, 

uważa się, że ustalony termin został zachowany, jeżeli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po 

terminie określonym w umowie - strony ustalają, że sobota nie jest dniem roboczym. 

 

Do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 

365 dni w roku. 

 

Ustanawia się zabezpieczenie kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. 

 

Strony ustalają następujące terminy i kwoty spłaty kredytu: 



 w 2020 r.- trzy  raty w wysokości po 191 108,12 zł (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiem 

złotych dwanaście groszy) i czwarta rata w wysokości 191 108,10 zł (sto dziewięćdziesiąt jeden 

tysięcy sto osiem złotych dziesięć groszy), 

 w 2021 r.- trzy  raty w wysokości po 191 108,12 zł (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiem 

złotych dwanaście groszy) i czwarta rata w wysokości 191 108,10 zł (sto dziewięćdziesiąt jeden 

tysięcy sto osiem złotych dziesięć groszy), 

 w 2022 r.- trzy  raty w wysokości po 191 108,12 zł (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiem 

złotych dwanaście groszy) i czwarta rata w wysokości 191 108,10 zł (sto dziewięćdziesiąt jeden 

tysięcy sto osiem złotych dziesięć groszy), 

 w 2023 r.- trzy  raty w wysokości po 191 108,12 zł (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiem 

złotych dwanaście groszy) i czwarta rata w wysokości 191 108,10 zł (sto dziewięćdziesiąt jeden 

tysięcy sto osiem złotych dziesięć groszy), 

 w 2024 r.- trzy  raty w wysokości po 191 108,12 zł (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiem 

złotych dwanaście groszy) i czwarta rata w wysokości 191 108,13 zł (sto dziewięćdziesiąt jeden 

tysięcy sto osiem złotych trzynaście groszy), 

 

płatne w ostatnim dniu kwartału kalendarzowego. 

 

Niespłacenie w terminie kredytu lub jego części spowoduje, że od następnego dnia nie spłacona kwota 

staje się zadłużeniem przeterminowanym. 

 

Za każdy dzień utrzymywania się zadłużenia przeterminowanego pobierane są odsetki, zgodnie z tabelą 

opłat i prowizji obowiązujących w banku. 

 

Bank może wstrzymać kredytowanie lub wypowiedzieć całość albo część udzielonego kredytu przed 

umownym terminem spłaty w przypadku: 

a) wykorzystania kredytu na inny cel, niż przewidziany, 

b) rażącego naruszenia warunków umowy. 

 

Z chwilą wypowiedzenia umowy o kredyt następuje wstrzymanie wypłat z rachunku i wyznaczenie 

nowego, uzgodnionego przez strony w formie pisemnej, terminu spłaty zadłużenia. 

Okres wypowiedzenia umowy kredytowej wynosi 30 dni od daty doręczenia wypowiedzenia umowy. 

W przypadku niespłacenia zadłużenia w okresie wypowiedzenia, staje się ono zadłużeniem 

przeterminowanym. 

Przyjęcie niniejszych postanowień umowy stanowi jeden z istotnych warunków przyjęcia oferty. 

 

Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, z zastosowaniem przepisów kodeksu cywilnego, jeżeli 

przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

 

Treść umowy jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 

informacji publicznej. 

 

Termin realizacji umowy wskazany jest w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy musi być tożsamy z zobowiązaniem zawartym w 

złożonej przez niego ofercie. 

 

W treści umowy zostaną zawarte informacje o możliwości dokonywania zmian zawartej umowy 

zgodnie z podanymi w SIWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu. 

 

Zamawiający przewiduje dokonanie zmian zawartej umowy z Wykonawcą w następujących 

przypadkach: 

 w przypadku zagrożenia płynności finansowej Zamawiającego spowodowanej przez zwiększone 

wydatki na usunięcie skutków klęsk żywiołowych lub innej podobnej okoliczności, bądź 

załamaniem dochodów budżetu przez pogorszenie sytuacji gospodarczej; 



 dopuszcza się także możliwość przedłużenia terminu spłaty kredytu o czas oznaczony, zmianę 

wysokości rat kwartalnych oraz czasowe zawieszenie spłaty kredytu; 

 skrócenia okresu spłaty kredytu oraz zmniejszenia kwoty kredytu, bez ponoszenia dodatkowych 

kosztów przez Zamawiającego; 

 zmiany terminów dostępności transz kredytu oraz ich wysokości; 

 dopuszcza się także możliwość obniżenia marży banku, jak również stopy procentowej  w trakcie 

trwania umowy kredytowej, w drodze negocjacji w formie pisemnej; 

 zmiany przepisów prawnych pozostających w związku z przedmiotem zamówienia; 

 w przypadku zmian prawnych i organizacyjnych Wykonawcy; 

 w razie zaistnienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

 

Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, jest zobowiązany do podpisania 

umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie wcześniej niż 5 dni od dnia przekazania 

faxem lub drogą elektroniczną zawiadomienia o wyborze oferty, lub nie wcześniej niż 10 dni od dnia 

przekazania zawiadomienia o wyborze oferty w inny sposób. 
 


