
Nr sprawy: FN.271.1.2019                                                                  Załącznik Nr 2do zapytania 
ofertowego

                                       UMOWA NR ……………

Zawarta w dniu  .......................................  pomiędzy: Gminą Lisków,  reprezentowaną przez:

1.  Marię Krawiec  – Wójta Gminy 
zwaną w dalszej części umowy „KREDYTOBIORCĄ”  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Anety Frydzińskiej

a  .................................................................................................................................................... 

reprezentowanym przez:

........................................................................................................................................................

zwanym  w dalszej części umowy „BANKIEM”, 

w  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego
nr  FN.271.1.2019  w  trybie  zapytania  ofertowego  na  podstawie  art.  4  pkt.  8  ustawy  z  dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2178) na:  „Udzielenie i
obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 400.000,00 zł”

została zawarta umowa następującej treści:
 

§1

1. Bank udziela Kredytobiorcy w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, o którym
mowa  powyżej,  kredytu  długoterminowego w  wysokości  400.000,00  zł   (słownie:  czterysta
tysięcy złotych 00/100)  na okres: od dnia uruchomienia kredytu do  dnia 31 grudnia 2027 r.

§ 2

1. Bank stawia do dyspozycji Kredytobiorcy kredyt w nieprzekraczalnym terminie  - do dnia 
30.12.2019 r.  w  kwocie 400.000,00 zł.

2. Uruchomienie kredytu nastąpi przez wypłatę środków kredytowych na rachunek Gminy 
Lisków nr: 53 8404 0006 2002 0010 3105 0001.

3. O terminie uruchomienia kredytu kredytobiorca poinformuje bank w formie pisemnej.
§ 3

Kredytobiorca  zobowiązuje  się  do  spłaty  kredytu  przelewem  na  konto  nr  ...................................
prowadzone przez  ..........................................  w następujących terminach i kwotach:

Lp.   Termin spłaty Kwota kapitału
1. 31.03.2020 r. 12.500,00 zł
2. 30.06.2020 r. 12.500,00 zł
3. 30.09.2020 r. 12.500,00 zł
4. 31.12.2020 r. 12.500,00 zł
5. 31.03.2021 r. 12.500,00 zł



6. 30.06.2021 r. 12.500,00 zł
7. 30.09.2021 r. 12.500,00 zł
8. 31.12.2021 r. 12.500,00 zł
9. 31.03.2022 r. 12.500,00 zł
10. 30.06.2022 r. 12.500,00 zł
11. 30.09.2022 r. 12.500,00 zł
12. 31.12.2022 r. 12.500,00 zł
13. 31.03.2023 r. 12.500,00 zł
14. 30.06.2023 r. 12.500,00 zł
15. 30.09.2023 r. 12.500,00 zł
16. 31.12.2023 r. 12.500,00 zł
17. 31.03.2024 r. 12.500,00 zł
18. 30.06.2024 r. 12.500,00 zł
19. 30.09.2024 r. 12.500,00 zł
20. 31.12.2024 r. 12.500,00 zł
21. 31.03.2025 r. 12.500,00 zł
22. 30.06.2025 r. 12.500,00 zł
23. 30.09.2025 r. 12.500,00 zł
24. 31.12.2025 r. 12.500,00 zł
25. 31.03.2026 r. 12.500,00 zł
26. 30.06.2026 r. 12.500,00 zł
27. 30.09.2026 r. 12.500,00 zł
28. 31.12.2026 r. 12.500,00 zł
29. 31.03.2027 r. 12.500,00 zł
30. 30.06.2027 r. 12.500,00 zł
31. 30.09.2027 r. 12.500,00 zł
32. 31.12.2027 r. 12.500,00 zł

Termin ostatniej raty  - 31 grudnia 2027 r.
Za dzień spłaty przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek Banku.
Kredytobiorca ma prawo do wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części.

§ 4
Prawne zabezpieczenie kredytu stanowi:
1) Weksel  in blanco wraz z deklaracją wekslową z wystawienia Wójta Gminy Lisków przy

kontrasygnacie Skarbnika Gminy Lisków.

§ 5

1. Kredyt  jest  oprocentowany  według  zmiennej  stopy  procentowej,  obowiązującej  w okresach,
za które naliczane są odsetki, a oprocentowanie oparte jest o stawkę WIBOR 1M   powiększoną
o marżę Banku w wysokości  .............

2. Oprocentowanie kredytu jest  zmienne  w całym okresie kredytowania i wynosi na dzień zawarcia
umowy ......................... w stosunku rocznym.

3. Stawka o której mowa w ust. 1 oznacza stawkę ustalaną na okres 1 miesiąca w wysokości stawki
WIBOR  1M  wyznaczanej  na  dwa  dni  robocze  przed  końcem  miesiąca  i  obowiązującej  od
pierwszego dnia następnego miesiąca.

4. Odsetki  od  wykorzystanego  kredytu  będą  naliczane  od  kwoty  aktualnego  zadłużenia
i płatne w ratach kwartalnych - do ostatniego dnia każdego kwartału roku kalendarzowego.

5. Odsetki  naliczane  są  w  okresach  miesięcznych.  Oprocentowanie  na  każdy  kolejny  okres
odsetkowy  równe  jest  WIBOR  1M.  O  zmianie  oprocentowania  Kredytobiorca  będzie
poinformowany wraz z informacją o wysokości  odsetek za każdy miesiąc najpóźniej  na 7 dni
przed końcem płatności.



6. Zmiana  oprocentowania  kredytu  następować  będzie  automatycznie,  na  skutek  zmiany  stawki
bazowej.Zmiana oprocentowania kredytu zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, nie
powoduje konieczności zmiany warunków umowy w formie pisemnego aneksu.

§ 7
1. Odsetki  od  wykorzystanego  kredytu  będą  naliczane  w  okresach   miesięcznych

wg  kalendarza  rzeczywistego oraz płatne w terminach kwartalnych.
2. Terminy spłaty odsetek:
 od daty uruchomienia kredytu - w terminie do dnia 31.12.2019 r.
 w  okresie  spłaty  kredytu,  tj.  od  dnia  01.01.2020  r.  do  dnia  zakończenia  spłaty  –

kwartalnie  (do ostatniego dnia każdego kwartału).

§ 8
    Wartość wszystkich prowizji od udzielonego kredytu wynosi  0 %.

§ 9
 W przypadku niespłacenia  części  lub  całości  kredytu  (wraz  z  należnymi  odsetkami)  w terminie
określonym  w  niniejszej  umowie,  należność  ta  jest  traktowana  przez  Bank  jako  zadłużenie
przeterminowane.

§ 10
W  okresie  obowiązywania  umowy  Bank  może  żądać  dokumentów  niezbędnych  do  sprawdzenia
zdolności finansowej Kredytobiorcy w każdym roku kredytowania, w szczególności:
a) uchwały budżetowej na rok bieżący,
b) sprawozdania z wykonania budżetu na koniec minionych kwartałów roku bieżącego, sporządzanego

dla Ministerstwa Finansów i RIO. 
c) uchwały Rady o udzieleniu absolutorium Wójtowi,
d) uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu

za rok zakończony oraz opinii RIO o projekcie budżetu oraz prognozie długu publicznego,
e) informacji o zobowiązaniach Kredytobiorcy z tytułu nowych pożyczek, kredytów, udzielonych
   poręczeń i gwarancji.

§ 11
Strony nie będą wprowadzać zmian do postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty
na podstawie której dokonano wyboru Banku. 

§ 12
W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  zastosowanie  mają  przepisy  ustawy  Prawo
Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego i Prawa Bankowego.

§ 13
Umowa  została  sporządzona  w  dwóch jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  jednym  dla  każdej
ze stron – jeden dla Banku i jeden dla Kredytobiorcy.

_________________________        ______________________
Kredytobiorca (pieczęć i podpis)            Bank  (pieczęć i podpis)

KONTRASYGNATA SKARBNIKA GMINY

_______________________________
                   (pieczęć i podpis)
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