
 Załącznik nr 1 

 
FORMULARZ OFERTOWY  

dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: 
Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego, przeznaczonego 

na sfinansowanie deficytu planowanego w związku z realizacją inwestycyjnych 
zadań Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2015 roku do kwoty 6.000.000 PLN 

włącznie 
 

 

1. Zamawiający: 
Miasto Piotrków Trybunalski 
Pasaż Karola Rudowskiego 10  
97-300 Piotrków Trybunalski  
 
2. Wykonawca: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:        

l.p. Nazwa(y) wykonawcy(ów) Adres(y) 
wykonawcy(ów) 

  
 
 

 

 
3.  Osoba uprawniona do kontaktów:  
 
Imię i nazwisko 
 

 

 
Adres 
 

 

 
Nr telefonu 
 

 

 
Nr faksu 
 

 

 
Adres e-mail 
 

 

 
4.  Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

 
1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 
2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, 

wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,  
3) oferuję wykonanie zamówienia w trybie „przetargu nieograniczonego”  w   zakresie   

objętym   specyfikacją   istotnych   warunków zamówienia, w następujący sposób: 
 

                                            
1 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego  SPZ.271.46.2015 



1. Kwota kredytu – do wysokości 6.000.000 zł włącznie. 

2. Okres kredytowania – max 72 miesiące od 16.11.2015 r. do 31.10.2021 r. 

3. Termin uruchomienia kredytu – niezwłocznie  po zawarciu umowy, jednak nie 

później niż do 30.12.2015 r. (dla potrzeb ustalenia ceny, datę uruchomienia 

ustalono na 16.11.2015 r.). 

4. Karencja w spłacie rat kapitałowych kredytu do 31.10.2016 r. włącznie. 

5. Spłata kapitału następować będzie po zakończeniu okresu karencji, w 

okresach 3 miesięcznych, w 21 ratach, w następujących latach: 

2016 r.  1 rata      200.000 zł   

2017 r.  4 raty  po  300.000 zł   

2018 r.  4 raty  po  300.000 zł   

2019 r.  4 raty  po  300.000 zł   

2020 r.  4 raty  po  300.000 zł   

2021 r.  4 raty  po  250.000 zł   

 

6. Pierwsza rata kapitałowa płatna w dniu 01.11.2016 r.  

7. Spłata ostatniej raty kredytu w dniu 31.10.2021 r. 

8. Spłata odsetek następować będzie w okresach 3-miesięcznych, przy czym 

pierwszy okres 3 miesięczny liczony będzie od dnia wpłaty pierwszej transzy 

kredytu. 

9. Koszty kredytu wyliczone dla porównania ofert (pkt 9.2 +pkt 9.4) 

.............................................................................................................PLN 
  
/ustalone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku/ 

9.1. Marża bankowa będąca składową (obok WIBOR-u 3 M) oprocentowania 

kredytu ...........% 

9.2. Wyliczenie kosztów oprocentowania kredytu według wzoru; 

3.758.746 zł x[(stawka WIBOR 3M dla potrzeb obliczania 

ceny=2,72%)+(marża=........%)]x6lat=.........................PLN 



9.3. Prowizja jednorazowa wyrażona w procentach ...........................................% 

9.4. Wartość prowizji jednorazowej ustalona od kwoty kredytu  

 6.000.000PLN x .......   % = ....................................PLN 

10. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

11. Oświadczamy, że wszystkie strony naszej oferty, łącznie ze wszystkimi 

załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z  ..... stron 

12. Oświadczamy, że w razie wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej,  

zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia i niniejszej ofercie. 

13. Metoda wyznaczania stawki WIBOR 3-miesięcznej będącej podstawą do 

określenia oprocentowania  - obowiązująca przez cały okres obowiązywania 

umowy. 

 13.1. Opis sposobu wyliczenia WIBOR-u podanego w pkt 13.2 stosowanego przez 

Wykonawcę z podaniem dni i miesięcy, które posłużyły do wyliczenia stawki, 

jednakże ustalona wg notowań nie starszych niż z 3 miesięcy poprzedzających 

okres obrachunkowy (zarówno dla pierwszego jak i każdego następnego okresu 

obrachunkowego) 

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

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

 13.2. WIBOR 3-miesięczny wyrażony w punktach procentowych wyliczony według 

metody opisanej w pkt 13.1., jaki obowiązywał w dniu 16.09.2015 r. ...............%. 

*  - średnioroczne zadłużenie w okresie kredytowania ustalone dla potrzeb wyliczenia 
ceny. 
 
13.3. składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia]2,  

                                            
2 Wykonawca usuwa niepotrzebne.  



 
13.4. nie uczestniczę(my), jako wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej  
w celu udzielenia niniejszego zamówienia, 
 
13.5. na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień 
publicznych Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późń. zm.), [żadne z informacji 
zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji/wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w 
szczególności innym uczestnikom postępowania3: 
  

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie  
(wyrażone cyfrą)  

od do 

 

1 

 
 

  

 
13.6. nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego 
zamówienia/następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć 
podwykonawcom4:  

 

l.p. Nazwa części zamówienia powierzona podwykonawcy 

 
 

1 

 
 
 

 
OŚWIADCZAM, ŻE: NALEŻĘ / NIE NALEŻĘ DO GRUPY KAPITAŁOWEJ.  
 
W przypadku przynależności do grupy kapitałowej wykonawca składa listę podmiotów 
należących do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 26 pkt 2d ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
 

L.p. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, do której należy 
wykonawca 

 
 

1 

 
 
 
 
 

 
 
Oferta została złożona na …….. kolejno ponumerowanych stronach. 
 
 
5. Podpis(y): 

l.p. 
Miejscowość 

i data 
Nazwa(y) 

wykonawcy(ów) 
Nazwisko i imię oraz 

Pieczęć(cie) 
wykonawcy(ów) 

                                            
3 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
4 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 



podpis(y) osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 
wykonawcy(ów) 

  
 

  
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA 
w trybie przetargu nieograniczonego na: 

Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego, przeznaczonego 
na sfinansowanie deficytu planowanego w związku z realizacją inwestycyjnych 
zadań Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2015 roku do kwoty 6.000.000 PLN 

włącznie 
 

 

1. Zamawiający: 
Miasto Piotrków Trybunalski 
Pasaż Karola Rudowskiego 10  
97-300 Piotrków Trybunalski  
 
2. Wykonawca: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez5:        

l.p. Nazwa(y) wykonawcy(ów) Adres(y) wykonawcy(ów) 

  
 
 

 

 
Oświadczam(y), że: 

Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) oświadczam, że nie 

podlegam/nie podlegamy wykluczeniu z ww. postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. 
Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) postępowania o udzielenie 

niniejszego zamówienia wyklucza się:  
1) (uchylony);  
1a) (uchylony);  
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,                           
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 
przez likwidację majątku upadłego;  
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty- zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu;  
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku                                  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo  

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

                                            
5 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego  SPZ.271.46.2015 



5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione                            
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego;  
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 
groźbą kary;  
10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia 
uprawomocnienia się wyroku;  
11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką 
komandytowo-akcyjną lub osoba prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka 
zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 
skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 
r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia 
uprawomocnienia się wyroku.  
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:  
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 
postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o 
którym mowa w art. 31a ust. 1, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami 
uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w 
postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, 
którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;  
2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania 
ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie 
okresu związania ofertą;  



3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik 
prowadzonego postępowania;  
4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;  
5) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.4)), złożyli odrębne 
oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, 
że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji 
pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  
2a. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w 
okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył 
obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest 
w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający 
przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający 
nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął 
konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i 
poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody 
powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich 
naprawienia.  

 
3. Podpis(y): 

l.p. 
Miejscowość 

i data 
Nazwa(y) 

wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię oraz 
podpis(y) osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty 
w imieniu wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
wykonawcy(ów) 

  
 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Załącznik Nr 3 
 
 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 
dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: 

Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego, przeznaczonego 
na sfinansowanie deficytu planowanego w związku z realizacją inwestycyjnych 
zadań Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2015 roku do kwoty 6.000.000 PLN 

włącznie 
 

 
1. Zamawiający: 
Miasto Piotrków Trybunalski 
Pasaż Karola Rudowskiego 10  
97-300 Piotrków Trybunalski  
 
2. Wykonawca: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez6:        

l.p. Nazwa(y) wykonawcy(ów) Adres(y) wykonawcy(ów) 

  
 
 

 

Oświadczam(y), że 
wykonałem (wykonaliśmy) dwa zamówienia w okresie ostatnich trzech lat (jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert 
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu odpowiadające rodzajem 

przedmiotowi niniejszego zamówienia tj. wykonałem (wykonaliśmy) co najmniej 2 
realizacje kredytów o wartości nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł 

 
NAZWA I ADRES 

ZAMAWIAJĄCEGO 
 

WARTOŚĆ  RODZAJ USŁUG 

CZAS REALIZACJI 

POCZĄTEK 

MIESIĄC 

ROK 

KONIEC 

MIESIĄC ROK 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

3. Podpis(y): 

l.p. 
Miejscowość 

i data 
Nazwa(y) 

wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię oraz 
podpis(y) osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w imieniu 

wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) wykonawcy(ów) 

                                            
6 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego  SPZ.271.46.2015 



 
 
 

   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 4 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: 
Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego, przeznaczonego 

na sfinansowanie deficytu planowanego w związku z realizacją inwestycyjnych 
zadań Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2015 roku do kwoty 6.000.000 PLN 

włącznie 
 

 
1. Zamawiający: 
Miasto Piotrków Trybunalski 
Pasaż Karola Rudowskiego 10  
97-300 Piotrków Trybunalski  
2. Wykonawca: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez7:        

L.p. Nazwa(y) wykonawcy(ów) Adres(y) wykonawcy(ów) 

  
 
 

 

Oświadczam(y), że: 

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)  spełniam(y) warunki udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące:  
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;  
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia;  
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

 

3. Podpis(y): 

L.p 
Miejscowość 

i data 
Nazwa(y) 

wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię oraz 
podpis(y) osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w imieniu 

wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
wykonawcy(ów) 

  
 

  
 
 
 

 

 

  

                                            
7  Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego  SPZ.271.46.2015 



Załącznik Nr 5 
 
 

ISTOTNE WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 
1. Wykonawca zwany dalej Bankiem zobowiązuje się do udzielenia Miastu 
Piotrków Trybunalski kredytu do wysokości 6.000.000 zł włącznie (słownie: osiem 
milionów czterysta tysięcy złotych), przeznaczonego na sfinansowanie deficytu 
planowanego w związku z realizacją 231 inwestycyjnych zadań Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego w 2015 roku, na okres  od  dnia podpisania umowy kredytu do 
31.10.2021 r., na zasadach określonych poniżej. 
2. Wykorzystanie kredytu następować będzie w ciężar rachunku kredytowego 
Nr............................otwartego przez Bank dla Zamawiającego, poprzez przekazanie 
środków kredytu na rachunek bieżący Zamawiającego 
nr............................................... 
3. Bank stawia do dyspozycji Zamawiającego kredyt  niezwłocznie po zawarciu 
umowy, jednak nie później niż do 30.12.2015 r..  
4. Uruchomienie kredytu nastąpi na podstawie dyspozycji Zamawiającego, która 
będzie złożona w  Banku, nie później niż na 2 dni robocze przed planowaną datą 
wypłaty. 
5. W razie braku dyspozycji kredytu w czasie określonym w punkcie 4, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania za poniesione straty na 
zasadach ogólnych. 
6. Kredyt może być uruchomiony przez Zamawiającego jednorazowo lub w 
dowolnych transzach do łącznej kwoty, o której mowa w punkcie 1. 
7. Strony ustalają prawne zabezpieczenie kredytu w formie weksla własnego in 
blanco wraz z deklaracją wekslową. 
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania kredytu w pełnej 
wysokości, o której mowa w pkt 1 bez ponoszenia dodatkowych kosztów.  
9. Od przyznanego kredytu Bankowi przysługuje jednorazowa prowizja w 
wysokości ..........% kwoty kredytu tj. .............zł (słownie...........................zł), płatna 
najpóźniej w dniu uruchomienia  I transzy, na rachunek Banku 
nr.......................................... 
10. W przypadku nieuruchomienia kredytu przez Zamawiającego w terminie do 
30.12.2015r., Bankowi nie przysługuje prowizja, o której mowa w pkt 9, a niniejsza 
umowa wygasa.  
11. Kredyt jest kredytem nieodnawialnym, tzn. spłata kredytu w całości lub w 
części nie umożliwia Zamawiającemu ponownego jego wykorzystania. 
12. Bank udziela karencji w spłacie kredytu do dnia 31.10.2016 r..  
13. Spłata rat kapitałowych kredytu następować będzie po zakończeniu okresu 
karencji, w okresach 3 miesięcznych, począwszy od 01.11.2016 roku w 21 ratach, 
następujących w latach:   
 2016 r.        200.000 zł za IV kwartał 
2017 r.  po  300.000 zł kwartalnie  
2018 r.  po  300.000 zł kwartalnie 
2019 r.  po  300.000 zł kwartalnie 
2020 r.  po  300.000 zł kwartalnie 
2021 r.  po  250.000 zł kwartalnie 
14.  Ostatnia rata kredytu płatna do dnia 31.10.2021 r..  
15. Zamawiającemu przysługuje prawo przedterminowej spłaty całości lub części 
kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu. Odsetki liczone będą do 



dnia faktycznej spłaty kredytu, a nie do końca okresu kredytowania wynikającego z 
umowy. 
16. Odsetki będą naliczane tylko od kwoty faktycznego zadłużenia. 
17. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej stawki WIBOR, 
według serwisu Reuters dla depozytów 3 miesięcznych powiększonej o marżę  
bankową w wysokości +(-)........%. Stawka WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych, 
będąca podstawą do określenia oprocentowania wyznaczana będzie każdorazowo 
zgodnie z metodologią przedstawioną w ofercie. 
18. Ustalenie stawki WIBOR – 3M dla poszczególnych okresów obliczeniowych 
następować będzie zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym banku, opisanymi 
w pkt 13 oferty, z zastrzeżeniem, że ustalona będzie dla pierwszego oraz każdego 
następnego okresu 3 miesięcznego, według notowań nie starszych niż z 3 miesięcy 
poprzedzających dany okres 3 miesięczny. 
19. Oprocentowanie kredytu, z zastrzeżeniem pkt 18, w dniu zawarcia umowy 
wynosi ...... % w stosunku rocznym. 
20. Spłata odsetek następować będzie w okresach 3 miesięcznych, przy czym 
pierwszy okres 3 miesięczny liczony będzie od dnia wypłaty pierwszej transzy 
kredytu. 
21.  Zapłata odsetek następować będzie w formie przekazania odpowiedniej 
kwoty na rachunek Banku nr............................................ 
22. O każdorazowej zmianie wysokości oprocentowania kredytu Zamawiający 
zostanie powiadomiony pisemnie przez Bank w terminie 14 dni przed datą płatności 
odsetek.  
23. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania całkowitej spłaty kredytu wraz z 
odsetkami do 31.10. 2021 r.. 
24. Za datę spłaty zobowiązań wynikających z niniejszej umowy uznaje się dzień 
wpływu środków na właściwy rachunek w oddziale Banku 
Nr..................................................... 
25.  W przypadku, gdy termin spłaty zobowiązań z tytułu kredytu przypada na 
dzień wolny od pracy, ustalony termin dokonania spłaty zostanie zachowany, jeżeli 
spłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym po terminie ustalonym w umowie. 
26. Zamawiający zobowiązuje się do terminowej spłaty kredytu i odsetek.  
27. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów w tym opłat i 
prowizji związanych z uruchomieniem i obsługą kredytu oraz wydawaniem opinii 
bankowych i zaświadczeń z zakresu obsługi kredytu,  w całym okresie kredytowania, 
poza wymienionymi w pkt 9 i pkt 17. 
28. Kwoty zadłużenia powstałego w wyniku nie spłacenia części lub całości 
kredytu w terminach określonych umową, podlegają oprocentowaniu na rzecz Banku 
według stopy procentowej obowiązującej w Banku dla kredytów przeterminowanych 
w danym okresie, za który odsetki są naliczane. 
29. Zamawiający zobowiązuje się do: 
1) wykorzystywania przyznanego kredytu zgodnie z jego przeznaczeniem. 
2) niezwłocznego poinformowania Banku o zmianie banku, w którym prowadzony 
jest rachunek bieżący Zamawiającego. 
3) dostarczania do banku dokumentów odzwierciedlających jego sytuację 
ekonomiczno – finansową, tj. uchwał budżetowych na lata objęte kredytem wraz z 
opinią RIO oraz kwartalnych sprawozdań, umożliwiających Bankowi ocenę zdolności 
kredytowej a także umożliwienia pracownikom Banku badań w siedzibie 
Zamawiającego w celu oceny jego sytuacji finansowej oraz realności zabezpieczenia 
kredytu. 



4)   bieżącego informowania Banku o decyzjach i faktach mających istotny       
wpływ na jego sytuację finansową lub mogących mieć wpływ na wykonanie przez 
Zamawiającego postanowień niniejszej umowy.  
30. Zamawiający dopuszcza zrefinansowanie Bankowi kredytu udzielonego 
Zamawiającemu, przy założeniu, że nie wpłynie to na warunki i sposób uruchomienia 
i spłaty kredytu, które pozostaną zgodne z SIWZ i z ofertą. 
31. Zmiana warunków niniejszej umowy wymaga dla jej ważności, formy  pisemnej 
w postaci aneksu, który będzie jej integralną częścią. 
32. Podpisanie aneksu nie będzie się wiązało z poniesieniem  kosztów ze strony   
Zamawiającego. 
33. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania następujących zmian 
umowy w drodze aneksu :  
1)   dostosowania spłaty rat kapitałowych, o których mowa w pkt 13, w przypadku 
nieuruchomienia pełnej wysokości kredytu, o której mowa w pkt 1, 
2)   zmianę ostatecznego terminu wykorzystania kredytu i zmianę harmonogramu 
spłaty kredytu, w przypadku, gdy będzie to   korzystniejsze dla kondycji finansowej 
Zamawiającego,  
3)   zmianę terminu uruchomienia lub terminu spłaty kredytu, jeżeli będzie to 
korzystniejsze  dla Zamawiającego, 
4)   zmniejszenie wysokości marży bankowej, 
5)   zmianę waluty zadłużenia i zmianę metody obliczenia oprocentowania, jeżeli 
będzie to korzystniejsze dla Zamawiającego, 
6)   zmianę waluty zadłużenia i zmianę metody obliczania oprocentowania, jeżeli 
będzie to wynikało ze zmiany prawa.        
34. Wszystkie ww. zmiany będą możliwe w trakcie realizacji umowy przy 
zachowaniu   warunków określonych w ofercie i SIWZ. 
35. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie ogólne 
przepisy prawa – Ustawa Prawo zamówień publicznych, Ustawa Prawo bankowe, 
Kodeks Cywilny, Regulamin kredytowania a także inne postanowienia określone w 
Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ofercie. 
36. Spory mogące powstać w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy, 
Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu miejscowo właściwego dla  
Zamawiającego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


