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Załącznik nr 4 do SIWZ 

Wzór umowy 

UMOWA nr ZP 272. .... .2018 

kredytu długoterminowego 

 

zawarta w dniu …………………………… pomiędzy Gminą Kąty Wrocławskie, z siedzibą  

w Kątach Wrocławskich przy ul. Rynek – Ratusz 1, REGON……..,NIP………. 

reprezentowaną przez: 

Burmistrza  Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie    – Antoniego Kopeć 

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy   – Małgorzaty Wujciów  

zwaną w dalszej części umowy Kredytobiorcą 

a: 

…………………………………………. z siedzibą w ………………………………………… 

działającym  na podstawie ……………...........................................…………………………… 

reprezentowanym przez: 

………………………………....     -  ……………………… 

zwanym w dalszej części umowy Bankiem. 

 

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne 

w trybie przetargu nieograniczonego. 

 

§ 1 

1. Bank, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz złożoną ofertą 

zobowiązuje się do udzielenia Kredytobiorcy na warunkach określonych w ofercie oraz 

niniejszej umowie kredytu długoterminowego w walucie polskiej w wysokości 

15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych). 

2. Kredytobiorca oświadcza, że środki kredytu, o którym mowa w ust.1 zostaną 

przeznaczone na sfinansowanie deficytu  w 2018r. zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w 

Kątach Wrocławskich nr XL III/555/18 z 28.06.2018r. 

3. Kredytobiorca oświadcza, że kredyt ma być wypłacony w trzech transzach po 

5.000.000,00 zł w terminach określonych w par.2 ust.2 niniejszej umowy. 

 

§ 2 

1. Kredyt udzielony jest na okres od dnia zawarcia umowy tj. od dnia………do dnia 

31.12.2026r.  

2. Bank postawi do dyspozycji Kredytobiorcy środki kredytu określone w § 1 ust.1 w 

terminach: 

I transza -  ... dni od dnia złożenia pisemnego wniosku przez Zamawiającego ( nie później 

niż  do dnia 16.11.2018r.)  

II transza -  ... dni od dnia złożenia pisemnego wniosku przez Zamawiającego ( nie później 

niż do dnia  30.11.2018r.)  

III transza -  ... dni od dnia złożenia pisemnego wniosku przez Zamawiającego ( nie później 

niż  do dnia 17.12.2018r.). 
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3. Bank otworzy dla Kredytobiorcy rachunek kredytowy najpóźniej w dniu zawarcia 

umowy i prowadzić go będzie nieodpłatnie w trakcie realizacji niniejszej umowy 

kredytowej. 

4. Bank postawi do dyspozycji Kredytobiorcy środki kredytu określone w §1 ust.1 umowy 

w terminach określonych w § 2 ust.2. 

5. Bank uruchomi kredyt długoterminowy po złożeniu pisemnego wniosku przez 

Kredytobiorcę przelewem na jego konto. 

 

§ 3 

1. Rozliczenia pomiędzy Kredytobiorcą a Bankiem będą dokonywane w złotych polskich. 

2. Kredyt będzie wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem i do wysokości udzielonego 

kredytu, w formie bezgotówkowej, poprzez realizację dyspozycji Kredytobiorcy w ciężar 

rachunku kredytowego, o którym mowa w §2 ust.3. 

3. Bank postawi kwotę kredytu w pełnej wysokości zgodnie z dyspozycjami Kredytobiorcy  

bez naliczania jakichkolwiek opłat. 

4. Nie uruchomienie kredytu w terminach, o którym mowa w §2 ust. 2 powoduje 

wygaśnięcie niniejszej umowy. 

5. Warunkiem postawienia kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy jest ustanowienie 

prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu, o którym mowa w § 15 umowy. 

 

§ 4 

1.  Kredyt 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 3M 

zwaną dalej „stawką bazową” i jest równe stawce bazowej powiększonej o stała marżę 

Banku w wysokości podanej w ust. 9 

3. Wysokość stawki bazowej w danym kwartale, o której mowa w ust. 2 określana jest  

wg stawki WIBOR 3M określonej na ostatni dzień miesiąca kończącego kwartał, 

poprzedzający spłatę kosztów kredytu. 

4. Przy naliczaniu kosztów kredytu przyjmuje się założenie, że rok liczy 365 dni. 

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

stawki bazowej i nie spowoduje konieczności wypowiedzenia warunków umowy 

kredytowej. 

6.  O wysokości stawki bazowej (WIBOR 3M) stanowiącej podstawę obliczenia 

oprocentowania kredytu w danym kwartale oraz o kwocie naliczonych odsetek za dany 

kwartał, Kredytobiorca będzie powiadamiany przez Bank w terminie do 27 dnia miesiąca 

kończącego kwartał pisemnie droga mailową na adres  fn@katywroclawskie.pl . 

7. Marża Banku jest stała w całym okresie  kredytowania. 

8. W dniu zawarcia umowy stawka bazowa wynosi .... % w stosunku rocznym. 

9. W dniu zawarcia umowy marża Banku wynosi ....% 

 

§ 5 

1. Odsetki od wykorzystanego kredytu są naliczane w miesięcznych okresach 

obrachunkowych,  zgodnie z faktyczną liczbą dni miesiąca kalendarzowego i płatne są 

nie później niż 30 dnia miesiąca.  

2. Spłata odsetek przez Kredytobiorcę dokonana będzie w walucie polskiej w formie 

przelewu na rachunek nr .......................................................................... prowadzony 

przez Bank. 

 

mailto:fn@katywroclawskie.pl
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§ 6  
1. Kredytobiorcy przysługuje prawo przedterminowej spłaty całości lub części kredytu  

w terminie wskazanym przez Kredytobiorcę pod warunkiem uprzedniego pisemnego 

powiadomienia Banku, przesłanego nie później niż na 15 dni roboczych przed datą 

wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu. 

2. W przypadku złożenia powiadomienia, o którym mowa w ust.1, w terminie późniejszym 

niż określony w ust.1, powiadomienie staje się nieskuteczne. 

3. W przypadku dokonania wcześniejszej spłaty części kredytu lub jego całości Bank  

na wniosek Kredytobiorcy dokona rekalkulacji odsetek za ten okres obrachunkowy,  

w którym nastąpiła spłata, w ciągu dwóch dni roboczych od daty otrzymania przez Bank 

pisemnego wniosku. 

4. W przypadku dokonania przez Kredytobiorcę przedterminowej spłaty części kredytu 

strony ustalą na wniosek Kredytobiorcy nowy harmonogram spłaty w formie aneksu  

do umowy. 

 

§ 7 

1. Bankowi nie przysługuje prawo naliczania i pobierania jakichkolwiek opłat i prowizji od: 

1) postawienia środków kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy, 

2) wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu, 

3) zmian umowy. 

 

§ 8 

1. Kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty kredytu do dnia 31.12.2026 roku. 

2. Spłata rat kapitałowych następować będzie od 30.01.2019 r. w równych ratach 

miesięcznych, nie później niż 30 dnia miesiąca za który zostały naliczone  

3. Harmonogram spłaty kredytu w formie aneksu do umowy, uwzględniający terminy 

określone w ust.2 zostanie ustalony przez strony umowy po okresie jego wykorzystania  

i będzie stanowił integralną część umowy kredytu. 

4. Spłata rat kapitałowych kredytu w kwotach i terminach określonych w ust. 3 dokonywana 

będzie przez Kredytobiorcę w formie przelewu w walucie polskiej na rachunek podany  

w § 5 ust.2. 

§ 9 

1. Za datę spłaty rat kapitałowych lub odsetek przyjmuje się dzień wpływu środków  

na rachunek określony w § 5 ust.2. 

2.   O niespłaceniu raty kredytu i/lub odsetek w terminie wynikającym z umowy lub spłaceniu 

ich w niepełnej wysokości Bank niezwłocznie zawiadomi Kredytobiorcę, pisemnie  na e-

mail: skarbnik@katywroclawskie.pl albo w formie pisemnej pocztą za potwierdzeniem 

odbioru, wzywając go do natychmiastowej zapłaty w terminie wyznaczonym w 

zawiadomieniu. 

3.   W przypadku, gdy termin spłaty kredytu upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy, albo 

niebędącym dniem roboczym tj. dniem przypadającym od poniedziałku do piątku, w 

którym Bank prowadzi działalność uważa się, że termin spłaty kredytu został zachowany, 

jeżeli spłata kredytu nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty kredytu. 

§ 10 

1. W przypadku opóźnienia w spłacie kredytu lub jego części Bank pobierze odsetki  

od niespłaconej kwoty obliczone za okres od dnia, w którym powinna nastąpić spłata  

do dnia poprzedzającego dokonanie spłaty, według stopy procentowej przewidzianej  

dla kredytów przeterminowanych i kredytów postawionych po upływie okresu 

wypowiedzenia, w stan natychmiastowej wymagalności nie będących przedmiotem 

postępowania ugodowego. 

mailto:skarbnik@katywroclawskie.pl


4 
 

2. W dniu zawarcia umowy kredytu stopa procentowa, o której mowa w ust. 1 wynosi ....%  

w stosunku rocznym, co stanowi nie więcej niż 4-krotność stopy kredytu lombardowego 

Narodowego Banku Polskiego . 

3. O każdej zmianie wysokości stopy procentowej, o której mowa w ust. 1, w okresie 

obowiązywania umowy kredytu, Bank powiadomi pisemnie Kredytobiorcę. 

 

§ 11 

1. W przypadku niedotrzymania przez Kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu,  

a mianowicie, gdy Kredytobiorca: 

1) nie przedstawi dokumentów, o których mowa w §16 , 

2) utraci zdolność kredytową, 

3) złoży niezgodne z prawdą dokumenty lub dane stanowiące podstawę udzielenia 

kredytu lub jego prawnego zabezpieczenia 

- Bank zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy kredytu, z zachowaniem  

30 - dniowego terminu wypowiedzenia.  

2. Kredytobiorca może wypowiedzieć umowę kredytu z zachowaniem 30- dniowego 

terminu. 

3. Termin wypowiedzenia umowy kredytu przez Bank lub Kredytobiorcę liczony jest od 

dnia następnego po dniu doręczenia tego wypowiedzenia. Za datę doręczenia 

zawiadomienia o wypowiedzeniu uznaje się dzień doręczenia zawiadomienia osobiście 

bądź listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

 

§ 12 

1. Po wypowiedzeniu umowy kredytu, o którym mowa w § 11 ust.1 i 2, Kredytobiorca 

zobowiązuje się spłacić najpóźniej do dnia upływu okresu wypowiedzenia niespłaconą 

kwotę kredytu wraz ze wszystkimi należnymi odsetkami naliczonymi do dnia upływu 

okresu wypowiedzenia. 

2. Niespłacona kwota kredytu i odsetek, o której mowa w ust. 1 staje się zadłużeniem 

przeterminowanym. 

3. Do zadłużenia przeterminowanego, o którym mowa w ust. 2 stosuje się postanowienia  

§ 10. 

§ 13 

1.  Zadłużenie przeterminowane, o którym mowa w § 10 i § 12 staje się wymagalne 

odpowiednio  w następnym dniu po upływie umownych terminów spłaty lub  

w następnym dniu po upływie  okresu wypowiedzenia. 

2 W dniu następnym po upływie terminu, w którym zadłużenie stało się wymagalne, Bank 

ma prawo do podjęcia działań zmierzających do odzyskania należności Banku. 

 

§ 14 

1. Spłata kredytu, odsetek oraz innych zobowiązań Kredytobiorcy w kwocie wyższej  

niż to wynika z bieżącego zadłużenia lub w późniejszym terminie, niż wynika to  

z niniejszej umowy, rozliczana będzie w następującej kolejności: 

1) prowizje i opłaty, 

2) odsetki od zadłużenia przeterminowanego, 

3) zadłużenie przeterminowane z tytułu kredytu, 

4) odsetki bieżące, 

5) raty kredytu. 

2.    W przypadku spłaty raty kredytu w kwocie wyższej, niż wynika to z bieżącego 

zadłużenia, nadpłacona kwota przeznaczona zostanie na spłatę zadłużenia z tytułu 

kolejnej raty kredytu lub zadłużenia z tytułu odsetek zgodnie z dyspozycją 
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Kredytobiorcy, przy czym Bank niezwłocznie poinformuje Kredytobiorcę pisemnie  

 na e-mail podany w § 9 ust.2 niniejszej umowy, o powstaniu takiej nadpłaty. 

3. Kredyt uważa się za spłacony, jeżeli stan zadłużenia po spłacie kapitału i odsetek wynosi 

„0” albo, jeżeli na rachunku kredytowym wystąpi nadpłata lub niedopłata z tytułu 

kapitału lub odsetek w wysokości łącznej nie przekraczającej średniego kosztu przesyłki 

poleconej nie podlegającej rozliczeniu. 

4. Jeżeli po dniu ostatecznej spłaty kredytu na rachunku kredytowym, o którym mowa w § 5 

ust.2 pozostanie nadpłata w kwocie przekraczającej średni koszt przesyłki poleconej, 

Bank zwróci Kredytobiorcy nadpłatę zgodnie z jego dyspozycją. 

 

§ 15 

Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją 

wekslową. 

 

§ 16 

Kredytobiorca zobowiązuje się do: 

1) udzielania na prośbę Banku wyjaśnień i udostępniania dokumentów dotyczących 

udzielonego kredytu,  

2) powiadamiania Banku o wszelkich zmianach związanych z jego nazwą i siedzibą  

oraz statusem prawnym, 

3) udostępnienie na stronie http://bip.katywroclawskie.pl kwartalnych sprawozdań 

budżetowych  umożliwiających ocenę zdolności do terminowej spłaty kredytu wraz z 

odsetkami, 

4) dostarczenia Bankowi uchwalonego budżetu Kredytobiorcy w terminie do 30 dni  

od dnia uchwalenia przez Radę Miejską, 

5) umożliwienia w uzgodnionych przez strony niniejszej umowy terminach  

i w zakresie, przeprowadzenia przez Bank - w okresie kredytowania - kontroli 

związanych z badaniem możliwości spłaty kredytu, dokonywanych u Kredytobiorcy. 

 

§ 17 

1. Strony zgodnie oświadczają, iż realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie  

na zasadach określonych w niniejszej umowie. 

2. Dla potrzeb realizacji niniejszej umowy Strony podają następujące adresy  

do korespondencji: 

1) Kredytobiorca - Rynek - Ratusz 1; 55-080 Kąty Wrocławskie  

2) Bank - ......................................................................................... 

3. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w drodze 

negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia, sprawy sporne będą 

rozstrzygane na drodze sądowej przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby 

Kredytobiorcy. 

§ 18 

Bank nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Kredytobiorcy dokonać cesji wierzytelności 

wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią (art. 509 Kc). 

 

§ 19 

1.  Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Banku na warunkach określonych w 

art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 

2017 , poz. 1579 ze zm., zwanej dalej „ustawą Pzp”). 
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2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Kredytobiorca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach.  W takim przypadku, Bank może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności,  

z wyjątkiem zmiany stawki oprocentowania, która jest dokonywana w trybie określonym 

w § 4 . 

§ 20 

1. Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 r. (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) informuję, że: 

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Burmistrz Miasta i Gminy 

Kąty Wrocławskie, ul. Rynek 1, 55-080 Kąty Wrocławskie  

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ul. Rynek 1, 55-080 Kąty 

Wrocławskie, telefon: +48 71 390 72 23 

Wszelkie zapytania w sprawie przetwarzania danych osobowych należy kierować pocztą na 

podany powyżej adres lub pocztą elektroniczną na adres: rodo@katywroclawskie.pl 

2.Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach: 

1) realizacji umowy na podstawie art.6 ust.1 lit. b ogólnego rozporządzenie o ochronie 

danych - w tym zakresie dane będą przechowywane przez okres trwania umowy 

oraz po jego zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze (wyrażonego w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej 

ustawy); 

2) prowadzenia dokumentacji finansowej i księgowej związanej z realizacją umowy na 

podstawie art..6 ust.1 lit. c oraz stosownych przepisów prawa (Ustawa o Finansach 

Publicznych, Ustawa o rachunkowości oraz akty wykonawcze – w tym zakresie 

dane przechowywane będą przez okres 6 lat;  

3) ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń na podstawie art.6 ust.1 lit. f ogólnego 

rozporządzenie o ochronie danych jako prawnie uzasadniony interes realizowany 

przez Administratora - w tym zakresie dane przetwarzane będą przez okres po 

którym przedawnią się roszczenia; 

4) tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne na podstawie 

art.6 ust.1 lit. f ogólnego rozporządzenie o ochronie danych jako prawnie 

uzasadniony interes realizowany przez Administratora – w tym zakresie dane 

przetwarzane  będą do momentu realizacji celu a następnie przez okres  po którym 

przedawnią się roszczenia; 

3. Państwa dane przekazujemy: 

1) Podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa; 

2) Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu 

naszych czynności: 

a) Podmiotom świadczącym nam usługi informatyczne, pomoc prawną,  

3) Innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu: 

a) Podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, 

b) Podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) 

4.Posiadają Państwo prawa w odniesieniu do danych osobowych: 

1) prawo do żądania dostępu do danych osobowych,  

mailto:rodo@katywroclawskie.pl
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2) prawo do sprostowania danych osobowych, 

3) prawo usunięcia danych, 

4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,  

5) prawo do przenoszenia danych 

5.Posiadają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6.Podanie danych osobowych w zakresie zawarcia i realizacji umowy oraz realizacji 

wymagań określonych przepisami prawa jest obligatoryjne. Podanie danych przetwarzanych  

w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jest dobrowolne jednakże 

odmowa podania danych będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy. 

7.Przekazanie danych do państwa trzeciego – nie dotyczy. 

8.Zautomatyzowane podejmowanie decyzji – nie jest stosowane. 

9.Dodatkowe informacje na temat wykorzystania i zabezpieczania Państwa danych 

osobowych, przysługujących uprawnień i warunków skorzystania z nich znajdują się na 

stronie: www.katywroclawskie.pl/pl/page/rodo lub www.bip.katywroclawskie.pl (zakładka 

Ochrona Danych Osobowych RODO). 

 

§ 21 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2017r., poz.1579 ze zm.), 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1876ze zm. ), 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077  ze 

zm.) oraz ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.). 

 

§ 22 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron. 
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