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numer sprawy: BF-II-WE.ZP.U.272.83.2021.AR 

załącznik nr 2 do swz – opis przedmiotu zamówienia 

 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia na   
  

udzielenie kredytu obrotowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego 

Województwa Mazowieckiego  

 

 

Symbol CPV: 66113000-4 – usługi finansowe   

 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje wskazane poniżej czynności:    

1. Uruchomienie kredytu obrotowego na pokrycie deficytu budżetowego Województwa 

Mazowieckiego w latach 2022-2023, oddzielnie dla każdego roku, zaciąganego w jednej 

lub kilku transzach, których łączna suma w danym roku nie przekroczy 300.000.000 zł.   

2. Przedmiotowego kredytu nie obciążają żadne inne opłaty za wyjątkiem jednorazowej 

prowizji rocznej, marży i odsetek. 

3. Brak prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu.    

4. Brak prowizji za niewykorzystaną część kredytu.    

5. Opłaty z tytułu prowizji za udzielenie kredytu za cały okres trwania umowy (lata 2022-

2023) łącznie nie mogą przekroczyć 0,1% kwoty kredytu, tj. 0,05 % kwoty kredytu w 

każdym roku. 

6. Marża Wykonawcy wskazana w ofercie jest stała w całym okresie obowiązywania umowy. 

7. Umowa ramowa na udzielanie w każdym roku budżetowym kredytu obrotowego zostanie 

zawarta na lata 2022-2023. Na podstawie umowy ramowej, w roku budżetowym 2022 oraz 

2023 będzie zawierana oddzielna roczna umowa kredytu obrotowego na okres do  

12 miesięcy do kwoty 300 000 000 zł. Kredyt może być zaciągany w jednej lub w kilku 

transzach. Łączna suma transz kredytu zaciągniętych w danym roku nie przekroczy 

300.000.000 zł. 

8. Zamawiający przewiduje szacunkowo, że średnio w danym roku dostępna kwota kredytu w 

wysokości 300.000.000 zł będzie wykorzystana w około 35%, tj. w kwocie 105.000.000 zł 

przez okres 1 kwartału.  

9. Zamawiający zastrzega prawo odstąpienia od zaciągania kredytu w danym roku 

obrotowym jak i w całym okresie obowiązywania umowy. Wysokość transz kredytu 

uzależniona będzie od sytuacji finansowej Województwa Mazowieckiego.  

10. Wykorzystanie kredytu nastąpi w dowolnych terminach danego roku oraz w dowolnych 

kwotach nieprzekraczających łącznie 300.000.000 zł w danym roku, w oparciu o pisemną 

dyspozycję, która zostanie złożona Wykonawcy.  

11. Jeżeli dyspozycja wykorzystania kredytu lub jego części zostanie złożona do godziny 

14.00 danego dnia, środki w formie bezgotówkowej Wykonawca przekaże na rachunek 

Zamawiającego w tym samym dniu, natomiast, jeżeli dyspozycja wykorzystania kredytu lub 

jego części zostanie złożona po godzinie 14.00 danego dnia, Wykonawca środki z kredytu 

lub jego części przekaże najpóźniej w dniu następnym. Przekazanie środków oznacza, że 

środki w danym dniu znajdą się na rachunku Wykonawcy.  

12. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny In blanco z oświadczeniem o 

poddaniu się egzekucji wraz z deklaracją wekslową. Oświadczenie o poddaniu się 

egzekucji wystawiane jest na podstawie Prawa bankowego. Zamawiający nie wyraża 

zgody na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu 

postępowania cywilnego.    
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13. Kwota kredytu jest oprocentowana według zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu 

o zmienną stawkę bazową WIBOR 1M i jest równa tej zmiennej stawce bazowej 

powiększonej o stałą marżę Wykonawcy w stosunku rocznym. Stawka WIBOR 1M 

oznacza notowaną na warszawskim rynku międzybankowym stopę procentową dla 

międzybankowych depozytów 1-miesięcznych, według notowania podawanego w tabeli 

kursów obowiązującej w Banku. Wysokość stawki referencyjnej ustalana jest według 

notowania określonego w tabeli kursów obowiązującej w dniu rozpoczęcia każdego okresu 

obrachunkowego.  

14. Odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane w miesięcznych okresach 

obrachunkowych.     


