
 
 

Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
 

1. Ilekroć w umowie jest mowa o: 

- Banku – należy przez to rozumieć Wykonawcę, którego oferta została wybrana przez 

Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę i udzielenie 

kredytu, 

- Kredytobiorcy – należy przez to rozumieć Zamawiającego, który udzielił zamówienia publicznego 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę i udzielenie kredytu. 

2. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Bank udziela Kredytobiorcy kredytu 

długoterminowego do 1 600 000,00 złotych (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych.), na 

zasadach określonych w SIWZ, bez odrębnego wniosku kredytowego Kredytobiorcy. Uruchomienie 

kredytu następować będzie na podstawie dyspozycji płatniczych Kredytobiorcy. 

3. Harmonogram spłaty kredytu stanowi załącznik do umowy. 

4. Bank postawi kredyt do dyspozycji Kredytobiorcy w ciągu 2 dni od podpisania umowy. 

5. Ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa z dniem 31.12.2018 r. 

6. Okres karencji w spłacie kapitału do 31.12.2018 roku. 

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

rachunku kredytowego zgodnie z przeznaczeniem i do wysokości udzielonego kredytu. 

8. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym według zmiennej stopy 

procentowej. Stopa procentowa równa jest wysokości stawki WIBOR 3M z 15-go dnia miesiąca 

poprzedzającego miesiąc spłaty kredytu i odsetek. 

9. Prowizja za udzielenie kredytu wynosi 0 zł. 

10. Marża banku jest stała w całym okresie obowiązywania umowy. 

11. W dniu podpisania umowy stopa procentowa wynosi ………% w stosunku rocznym. Stopa 

procentowa uwzględnia niezmienna marżę Banku w wysokości ……..%. 

12. Bank nalicza odsetki od faktycznie wykorzystanych środków kredytu, w okresach miesięcznych. 

13. Spłata kapitału i odsetek następuje w ratach miesięcznych płatnych w 25 dniu po zakończeniu 

okresu obrachunkowego. Pierwszy okres obrachunkowy liczony od dnia pierwszej wypłaty kredytu 

i kończy się ostatniego dnia miesiąca, a kolejne okresy obrachunkowe liczone są od następnego 

dnia po zakończeniu poprzedniego okresu obrachunkowego. Ostatni okres obrachunkowy kończy 

się w dniu całkowitej spłaty kredytu. 

14. Warunkiem zapłaty odsetek jest pisemne zawiadomienie (e-mail) Kredytobiorcy przez Bank 

o wysokości odsetek przypadających do zapłaty w danym miesiącu, przesłane na co najmniej 7 dni 

przed upływem terminu spłaty. 

15. Do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywista liczbę dni wykorzystania kredytu 

w stosunku do 365 dni w roku. 



 
 

Załącznik nr 4 do SIWZ 

16. W przypadku, gdy termin spłaty kapitału oraz odsetek przypada w dzień wolny od pracy, to 

Kredytobiorca ureguluje wymagana kwotę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej 

dacie spłaty 

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

18. Niespłacenie w terminie kredytu lub jego części spowoduje, że od następnego dnia niespłacona 

kwota staje się zadłużeniem przeterminowanym. 

19. Za każdy dzień utrzymywania się zadłużenia przeterminowanego pobierane są odsetki 

w wysokości ustawowej. 

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

21. Kredytobiorca dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty 

zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.), gdy dotyczyć ona będzie: 

1) Możliwości wcześniejszej spłaty zobowiązania – bez ponoszenia dodatkowych kosztów, 

Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia wykonania zamówienia. W przypadku 

wcześniejszej spłaty zobowiązania Kredytobiorca poinformuje Bank w terminie 7 dni przed 

planowaną spłatą. 

2) Zmiany harmonogramu płatności raty kapitałowej, które będą dokonane w formie aneksu do 

umowy, bez pobierania dodatkowych opłat z tego tytułu. 

  

 


