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CZĘŚĆ II . PROJEKT UMOWY

UMOWA Nr …………………../ PROJEKT
na złotówkowy, długoterminowy kredyt

zawarta  sierpnia 2012 r. pomiędzy Miastem i Gminą Wleń  z siedzibą pl. Bohaterów Nysy 7, 
59-610 Wleń, posiadającą numer identyfikacyjny NIP 616 127 63 77, Regon 230821724, w 
imieniu którego działa Burmistrz Miasta i Gminy  – Pan Bogdan Mościcki
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy – Pani Marii Gierczyk
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
……
……
……
……
Zwanym dalej ”Wykonawcą”,

- o treści następującej:

§1

1.  W wyniku postępowania o zamówienia publiczne  Wykonawca udziela  Zamawiającemu 
złotówkowego kredytu długoterminowego w kwocie  600 000 zł  (słownie: sześćset tysięcy 
złotych ), na okres od .. .08.2012 r. do 20.11.2016 r. na zasadach określonych w Umowie.

2. Kredyt  długoterminowy, o którym mowa w ust.1 przeznaczony jest na   rozchody tj. na 
spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

3. Zamawiający oświadcza, że wszystkie dane i informacje zawarte w Specyfikacji Istotnych  
Warunków Zamówienia  opracowanej na potrzeby przedmiotowego postępowania są zgodne 
ze stanem faktycznym i prawnym. Do daty zawarcia Umowy nie nastąpiły w tych danych 
żadne zmiany.

§2

1. Wykonawca stawia kredyt złotówkowy, długoterminowy do dyspozycji Zamawiającego w 
rachunku  nr  ……………………….  prowadzonym  przez  Bank,  w  kwocie   600  000  zł 
niezwłocznie po podpisaniu Umowy z Bankiem.

2.  Warunkiem  postawienia  do  dyspozycji  Zamawiającego  kredytu  jest  ustanowienie 
prawnego
zabezpieczenia spłaty kredytu w formie weksla własnego in blanco z deklaracją wekslową.
(przed podpisaniem Umowy - zapis ten może być rozszerzony o wymóg złożenia kontrasygnaty Skarbnika
Gminy na wekslu in blanco).

3.  W  przypadku  stwierdzenia,  że  warunki  udzielenia  kredytów  nie  zostały  przez 
Zamawiającego  dotrzymane  lub  w  przypadku  utraty  zdolności  kredytowej  przez 
Zamawiającego – Wykonawca może:
1) wypowiedzieć Umowę z 30 dniowym okresem wypowiedzenia, licząc od dnia następnego 
po dniu  doręczenia  Zamawiającemu  zawiadomienia  o  zaistnieniu  okoliczności,  o  których 
mowa wyżej,
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2) zażądać przedstawienia w określonym terminie programu naprawczego i jego realizacji,
3) zażądać ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu długoterminowego.

4. W przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa w ustępie 3. Zamawiający nie ponosi 
na rzecz   Wykonawcy jakichkolwiek dodatkowych kosztów z tego tytułu.

5. Po upływie terminu wypowiedzenia umowy kredytu długoterminowego Zamawiający jest 
obowiązany do niezwłocznego zwrotu wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami należnymi 
Wykonawcy za okres korzystania z kredytu.

6. W przypadku braku zwrotu, o którym mowa w ust. 5, wierzytelność podlega czynnościom
windykacyjnym  polegającym na  przystąpieniu  do  egzekucji  wierzytelności  Wykonawcy z 
dochodów  i  majątku  Zamawiającego,  a  także  realizacji  ustanowionych  form  prawnego 
zabezpieczenia kredytu.

§ 3

1.  Ustala  się  okres karencji  w spłacie  kredytu  długoterminowego do października  2016 r. 
włącznie, co oznacza co oznacza spłatę kredytu w całości do 20 listopada  2016 r.

2. Zamawiający dokona spłaty kapitału kredytu długoterminowego jednorazowo w kwocie 
600.000 zł  w terminie do 20 listopada 2016 r. 

3.  Spłata  kredytu  długoterminowego  następuje  na  rachunek  Wykonawcy  Nr 
…………………………..  prowadzony 
w……………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………
….
4.  Za  datę  spłaty  kredytu  rozumie  się  datę  wpływu  środków  na  rachunek  Wykonawcy, 
określony w ust. 3.

5.  W przypadku,  gdy termin  spłaty  kredytu  określony w ust.2  upływa  w dniu  ustawowo 
wolnym od pracy, albo nie będącym dniem roboczym dla Wykonawcy, uważa się, że termin 
spłaty  został  zachowany,  jeżeli  spłata  kredytu  nastąpiła  w  pierwszym  dniu  roboczym  po 
terminie spłaty.

6. Wysokości i terminy spłaty kapitału kredytu /raty kredytu/ określone w ust. 2 mogą być –
w  uzasadnionych  przypadkach  –  zmienione  w  drodze  aneksu  do  Umowy,  na  wniosek 
Zamawiającego złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem, najpóźniej na 7 dni roboczych 
przed terminem płatności.

§4

1.  Niespłacenie przez Zamawiającego kredytu  lub rat  w umownym terminie  płatności  lub 
spłacenie ich w niepełnej wysokości spowoduje, że w trzecim dniu roboczym nie spłacona 
kwota kredytu stanie się zadłużeniem przeterminowanym.

2. Za każdy dzień utrzymywania się zadłużenia przeterminowanego pobierane będą odsetki w 
wysokości………………………………………………………………………………………..
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wynoszącej na dzień podpisania Umowy ….. % w stosunku rocznym, postanowienia §9 ust. 2 
i 3, stosuje się odpowiednio.

§5

1. O niespłaceniu rat kredytu i/lub odsetek w terminie wynikającym z Umowy lub spłaceniu 
ich  w  niepełnej  wysokości  Zamawiający  zostanie  niezwłocznie  zawiadomiony  listem 
poleconym.

2.  Kosztami zawiadomienia, w wysokości określonej, w obowiązującej na dzień powstania 
okoliczności, o których mowa w ust. 1, „Taryfie opłat i prowizji za czynności bankowe w 
banku …., zostaje obciążony Zamawiający.

§6

1.  Nadpłaty dokonywane przez Zamawiającego rozlicza się - w dniu wpływu środków na 
rachunek wskazany w umowie o kredyt - poprzez zaliczenie ich na spłatę całości lub części 
kolejnych  rat  kredytu  wymienionych  w  §  3  ust.  2.  lub  na  wniosek  Zamawiającego  – 
Wykonawca  dokona  zmiany  harmonogramu  spłat  uwzględniającej  mniejsze  zadłużenie  w 
związku z dokonaną nadpłatą, tj. może :
1) skrócić okres spłaty kredytu,
2) zmienić wysokość spłat bez skracania okresu kredytowania.

2. Za sporządzenie aneksu do Umowy kredytu uwzględniającego zmiany, o których mowa w 
ust. 1-Wykonawca nie pobiera żadnej opłaty.

§7

W przypadku braku spłaty którejkolwiek z rat kredytu w terminie, o których mowa w § 3 ust. 
2 – Wykonawca po upływie 10 dni roboczych bezskutecznego oczekiwania na spłatę - może 
wypowiedzieć  Umowę  i  przystąpić  do  czynności  windykacyjnych,  zmierzających  do 
egzekucji  wierzytelności  Wykonawcy,  poprzez  realizację  prawnego  zabezpieczenia  spłaty 
kredytu.

§8

1.W przypadku spłaty całości lub części kredytu przed terminem spłaty określonym w § 3 ust. 
2 , Wykonawca nie pobiera opłat i prowizji.

§9

1.  Kredyt  długoterminowy  jest  oprocentowany  według  zmiennej  stopy  procentowej  w 
wysokości wynoszącej w dniu zawarcia Umowy …… % w stosunku rocznym.

2. Oprocentowanie kredytu jest ustalane w oparciu o zmienną stawkę bazową WIBOR …. M 
zwaną  dalej  "stawką  bazową"  i  jest  równe  stawce  bazowej  powiększonej  o  stałą  marżę 
banku…..w wysokości ….. punktów procentowych. W dniu zawarcia Umowy stawka bazowa 
wynosi …….w stosunku rocznym.
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3. Wysokość stawki bazowej, o której mowa w ust. 2, określana jest na podstawie stawki 
WIBOR …M (jako średnia arytmetyczna  z miesiąca  poprzedzającego dzień uruchomienia 
kredytu lub naliczania odsetek - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) –zapis do 
uzgodnienia przed podpisaniem umowy

4. Ustalona w sposób określony w ust. 3 stawka bazowa obowiązuje w okresie do …………

5.  Zmiana  oprocentowania  kredytu  następować  będzie  automatycznie,  na  skutek  zmiany 
stawki bazowej.

6. O zmianie oprocentowania Wykonawca będzie każdorazowo zawiadamiał Zamawiającego, 
w formie pisemnej, podając jednocześnie wysokość obowiązującej w danym miesiącu spłaty 
kredytu.

7.  Zmiana  oprocentowania  kredytu  zgodnie  z  postanowieniami  niniejszego  paragrafu,  nie 
powoduje konieczności zmiany warunków Umowy w formie pisemnego aneksu.

§10

1.  Odsetki  naliczane  są  od  wykorzystanego  kredytu  i  podlegają  spłacie  w  okresach 
miesięcznych, do dnia 28 każdego miesiąca, począwszy od 28 sierpnia 2012 r.

2.  Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane są od dnia powstania zadłużenia do dnia 
poprzedzającego jego spłatę, w oparciu o rzeczywistą liczbę dni występującą w danym roku 
(365/366 dni).

§11
1. Spłata kredytu i odsetek będzie następować przelewem.

2.  Wykonawca  pobiera  od  Zamawiającego  prowizję  z  tytułu  jednorazowego  udzielenia 
kredytu
długoterminowego w wysokości …..% kwoty kredytu, tj. w wysokości ….. zł.

3.  Wykonawca  nie  pobiera  jednorazowej,  przygotowawczej  prowizji  bankowej  od 
przyznanego kredytu.

§12

1.  Zamawiający  w  okresie  obowiązywania  Umowy  zobowiązuje  do  przedstawiania 
Wykonawcy informacji  i  dokumentów niezbędnych  do oceny jego sytuacji  ekonomiczno-
finansowej oraz umożliwiających kontrolę wykorzystania i spłaty kredytu długoterminowego, 
w tym do

1) składania Wykonawcy:
-sprawozdań  o  nadwyżce/  deficycie,  zobowiązaniach  i  należnościach  w  okresach 
kwartalnych,
-informacji o realizacji budżetów w okresach rocznych,
2)  informowania  Wykonawcy o wszelkich  zamierzeniach,  działaniach  i  faktach  mających 
wpływ  na  jego  sytuację  ekonomiczną  i  finansową,  w  tym  o  ubieganiu  się  o  kredyt  lub 
gwarancję w innym banku albo o zamiarze udzielenia poręczenia,
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3) umożliwienia Wykonawcy lub osobom przez Niego upoważnionym do przeprowadzania 
badań ,
4) w siedzibie Zamawiającego oraz miejscu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w § 1 
ust.2 w zakresie  związanym z oceną: sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej Zamawiającego, 
realnej  wartości  ustanowionego  prawnego  zabezpieczenia,  postępu  w  realizacji 
kredytowanych przedsięwzięć oraz wykorzystania kredytu zgodnie z przeznaczeniem.
2. W przypadku braku zawiadomienia Wykonawcy o zmianach nazwiska, adresu oraz adresu 
siedziby  jak  również  zmiany  osób  uprawnionych  do  reprezentowania  Zamawiającego  w 
zakresie  praw  i  obowiązków  majątkowych  -  oświadczenia  i  zawiadomienia  Wykonawcy 
kierowane do Zamawiającego według danych przedłożonych Wykonawcy będą uważane za 
skutecznie doręczone.

§13
Zamawiający udziela Wykonawcy nieodwołalnego, do czasu całkowitej spłaty zobowiązań z 
tytułu Umowy, pełnomocnictwa w zakresie żądania, w imieniu Zamawiającego, informacji od 
banków prowadzących rachunki Zamawiającego o obrotach i stanach tych rachunków.

§14

W przypadku, gdy w którymkolwiek roku kredytowania, obciążenie budżetu Zamawiającego 
spłatami  kredytów  i  innych  zobowiązań  przekracza  ….  %  planowanych  dochodów  - 
Wykonawca może zażądać ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia.

§15

Zmiana warunków zawartej Umowy wymaga formy pisemnej, z wyłączeniem odmiennych 
zapisów w treści  Umowy i  dotyczyć  może okoliczności,  o których  mowa w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia.

§16

Umowa  niniejsza  wygasa  z  dniem  całkowitej  spłaty  zobowiązań  z  tytułu  kredytu 
długoterminowego.

§17

Do spraw nie  uregulowanych  w Umowie  mają  zastosowanie  przepisy Prawa bankowego, 
Prawa zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

§18

Sądem właściwym dla  rozstrzygania  sporów mogących  wyniknąć  na  tle  Umowy jest  sąd 
powszechny dla siedziby Zamawiającego.

§19

Umowa  została  sporządzona  w  trzech  jednakowo  brzmiących  egzemplarzach,  z  czego  2 
egzemplarze otrzymuje Zamawiający i 1egzemplarz Wykonawca . _________

Zamawiający:                                                                                                        Wykonawca:

___________________________________________________________________________
Siwz – kredyt długoterminowy – VII 2012                                                               Strona 5 z 6



Część II- Projekt Umowy
___________________________________________________________________________

____________________________________________________
informacje dodatkowe dla Wykonawcy:
▪ Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy, uwzględniającej wszystkie warunki zawarte w SIWZ,w tym  
szczególnie w projekcie umowy , zgodnie ze wzorem obowiązującym w danej instytucji, zamiast załączonej przez 
Zamawiającego
▪ Nie ma możliwości zastąpienia w umowie kredytowej nomenklatury z „Zamawiającego” na
„Kredytobiorcę”, z „Wykonawcy ” na „Bank”, ponieważ takie pojęcia nie występują słowniku ustawy z 
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dopuszcza się użycie zapisów : „ zamawiający/kredytobiorca ” 
oraz

___________________________________________________________________________
Siwz – kredyt długoterminowy – VII 2012                                                               Strona 6 z 6


