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PROJEKT UMOWY 

 

zawarta w dniu ...............r. pomiędzy Gminą Pruszcz Gdański z siedzibą w Pruszcz Gdańskim przy ulicy 

Wojska Polskiego 30, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: ……………………………………... 

a  ........................................................... zwanym dalej Wykonawcą 

 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (dalej jako 

„Postępowanie”), Strony zawierają umowę (zwaną dalej „Umową”) o następującej treści:  

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 10 000 000 zł. (słownie: 

dziesięć milionów złotych) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pruszcz Gdański w 2019 

roku, z terminem spłaty w latach 2021 – 2029, na zasadach określonych w niniejszej Umowie, bez 

odrębnego wniosku kredytowego Zamawiającego.  

2. Walutą kredytu będzie złoty polski – wszystkie rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą 

dokonywane w złotych polskich.  

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się postawić do dyspozycji Zamawiającego na rachunku kredytowym 

nr…………………………………., zwanym dalej rachunkiem kredytowym, kwotę kredytu w sposób określony 

w ust. 2 poniżej oraz w terminie określonym w ust. 3 poniżej, po ustanowieniu prawnych zabezpieczeń 

określonych w § 9 niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca postawi do wykorzystania kwotę kredytu jednorazowo lub w dwóch transzach, w tym pierwsza 

w wysokości do 80% kwoty kredytu.  

3. Termin/y oraz kwota/y zostaną uzgodnione na wniosek Zamawiającego złożony Wykonawcy na 

………dzień/dni roboczy/ch przed uruchomieniem kwoty kredytu, z tym że wykorzystanie kwoty kredytu 

nastąpi nie później niż do 31.12.2019 r. („okres udostępnienia”).  

4. Dopuszcza się możliwość niewykorzystania kredytu w całości bez konieczności zapłaty z tego tytułu 

odsetek, prowizji lub innych obciążeń.  

§ 3 

Uruchomienie kredytu następuje w formie przelewu środków z rachunku kredytowego na rachunek nr 48 

83350003 0116 5885 2000 0053.  

§ 4 

1. Oprocentowanie kredytu ustala się w stosunku rocznym w taki sposób, że jest to suma marży Wykonawcy w 

wysokości ….. punktów procentowych i stawki WIBOR 1M obowiązującej w ostatnim dniu miesiąca 

poprzedzającego kolejny okres obrachunkowy. W przypadku braku notowań stawki WIBOR 1 M  dla 

ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego kolejny okres obrachunkowy  do wyliczenia stopy procentowej 

stosuje się ostatnie notowanie WIBOR 1M  z okresu poprzedzającego kolejny okres obrachunkowy. W 

czasie trwania umowy kredytowej   oprocentowanie podlega zmianom stosownie do kształtowania się stawki 

WIBOR 1M.  
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2. Okresy obrachunkowe mają długość miesiąca z wyjątkiem pierwszego, który zaczyna się w dniu 

przekazania pierwszej transzy kredytu, a kończy się w dniu 31.01.2020 r.  

3. Wykonawca pobiera odsetki od kredytu wykorzystanego, w miesięcznych okresach obrachunkowych, płatne 

na koniec każdego okresu, z uwzględnieniem ust. 2.   

§ 5 

Od niespłaconego w terminie zadłużenia z tytułu kapitału pobiera się odsetki podwyższone w wysokości 

obliczonej jako 1,50 razy marża plus WIBOR 1M określony jak w § 4 ust. 1.  

§ 6 

Wykonawca nie naliczy prowizji i innych opłat od przyznanego kredytu.  

§ 7 

1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać spłaty kredytu w okresie objętym Umową w 100 równych ratach 

miesięcznych, w ostatnim dniu każdego miesiąca, począwszy od 31.01.2021 r. (ostatnia rata 30.04.2029 r.). 

2. Jeżeli termin spłaty odsetek lub rat kapitałowych przypadnie na sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny 

od pracy, to spłata odsetek lub rat kapitałowych nastąpi w dniu roboczym poprzedzającym ten dzień.  

3. Termin spłaty kredytu i odsetek uważa się za zachowany z dniem wpływu na rachunek kredytowy środków 

na spłatę.  

4. Spłata kredytu i odsetek następuje na rachunek Wykonawcy nr …………………………………  

5. Wykonawca zalicza wpłacone kwoty na poczet swoich należności w następującej kolejności:  

1) koszty związane z czynnościami podjętymi w celu odzyskania wierzytelności (koszty powiadomień, wezwań, 

monitów, koszty sądowe, zastępstwa procesowego itp.),  

2) odsetki za opóźnienie w zapłacie,  

3) oprocentowanie kredytu,  

4) raty kapitałowe kredytu.  

§ 8 

1. Zamawiający ma prawo do spłaty całości lub części kredytu w dowolnym czasie, przed terminem 

określonym w harmonogramie spłaty kredytu, z zachowaniem okresu powiadomienia, bez dodatkowych 

opłat, prowizji lub innych obciążeń z tego tytułu.  

2. Wcześniejsza częściowa spłata powoduje skrócenie okresu kredytowania albo zmniejszenie wysokości rat 

kapitałowo-odsetkowych przy zachowaniu dotychczasowego okresu kredytowania. Decyzja każdorazowo 

należy do Zamawiającego.   

3. Spłata, o której mowa w ust. 1 i 2, zostanie zaliczona na poczet spłaty kapitału, po dokonaniu rozliczenia 

wymaganych zobowiązań i odsetek naliczonych do dnia wcześniejszej spłaty.  

4. W sytuacji opisanej w ust.1 harmonogram spłat zostanie zaktualizowany, wg zasad określonych w § 4 

niniejszej Umowy i dostosowany do pozostałej wartości kapitału.  

5. Okres powiadomienia, o którym mowa w ust. 1 wynosi jeden miesiąc.  

§ 9 

1. Do dnia wypłaty kwoty kredytu Zamawiający ustanowi na rzecz Wykonawcy zabezpieczenie kredytu w 

formie weksla własnego in blanco, do kwoty nie wyższej niż 11 700 000,00 zł. Treść deklaracji wekslowej 

stanowi załącznik nr 4  do Umowy.  
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2. Koszty związane z zabezpieczeniem kredytu ponosi Zamawiający.  

§ 10 

1. Wykonawca może wstrzymać kredytowanie lub wypowiedzieć całość albo część udzielonego kredytu przed 

umownym terminem spłaty w przypadku w następujących sytuacjach: 

1) wykorzystania kredytu niezgodnie z celem określonym w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, 

2) w przypadku nie wypełnienia przez Zamawiającego zobowiązania wynikającego  z § 11 ust. 1 pkt 1 niniejszej 

umowy, 

3) w przypadku utraty zdolności kredytowej Zamawiającego, stwierdzonej w oparciu   o dokumenty, o których 

mowa w  § 11 ust.1 pkt 1  niniejszej umowy, stanowiącej realne zagrożenie prawidłowego wykonania umowy 

przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca może wypowiedzieć niniejszą umowę również w przypadku zaległości w spłacie kredytu lub 

odsetek trwającej co najmniej 2 miesiące. Wypowiedzenie w tym przypadku musi poprzedzać skierowane 

przez Wykonawcę do Zamawiającego pisemne wezwanie do spłaty zaległości z wyznaczonym 7 dniowym 

dodatkowym terminem spłaty zaległości od daty otrzymania wezwania przez Zamawiającego.  

3. Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz   powinno zawierać 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 

4. Okres wypowiedzenia umowy kredytowej wynosi 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

pisemnego wypowiedzenia z uzasadnieniem.  

§ 11 

1. Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do:  

1) dostarczenia na wniosek Wykonawcy, w terminie 14 dni od otrzymania wniosku,  okresowych sprawozdań 

zgodnych z wymogami sprawozdawczości samorządów gminnych, umożliwiających ocenę jego zdolności do 

terminowej spłaty kredytu wraz z należnymi odsetkami,  

2) terminowej spłaty kredytu wraz z należnymi odsetkami.  

§ 12 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, by w czasie realizacji przedmiotu umowy zatrudniać na podstawie 

umowy o pracę osoby wykonujące wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji 

zamówienia dotyczące udzielenia kredytu, uruchomienia kredytu, spłaty kredytu i odsetek oraz 

zabezpieczenia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 

22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). 

Obowiązek zatrudniania ww. osób na podstawie umowy o pracę obejmuje zarówno Wykonawcę, 

Podwykonawcę i dalszych Podwykonawców.  

2. Wykonawca na wniosek Zamawiającego podczas wykonywania usługi zobowiązany jest przedstawić 

Zamawiającemu aktualną pisemną listę pracowników zatrudnionych przy realizacji niniejszej umowy na 

podstawie umowy o pracę wykonujących czynności o których mowa w ust. 1 zawierającą imiona i nazwiska 

tych osób oraz rodzaj czynności wykonywanych przez tych pracowników w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

wniosku Zamawiającego. Powyższa lista zawierać będzie również  imiona i nazwiska oraz rodzaj czynności 

wykonywanych przez pracowników podwykonawcy lub dalszych podwykonawców ze wskazaniem przez 

którego podwykonawcę, dalszego podwykonawcę dany pracownik jest zatrudniony .    
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3. Zamawiający uprawniony jest do przeprowadzenia w każdym czasie, podczas realizacji umowy 

niezapowiedzianej kontroli, w zakresie czy czynności, o których mowa w ust. 1 wykonywane są przez osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę, a Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na poddanie się ww. 

kontroli.  

§ 13 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wypłacie transzy kredytu w wysokości 

0,5% wartości uruchamianej transzy kredytu za każdy dzień opóźnienia. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% udzielonego kredytu w przypadku 

nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy kredytowej . 

3. Zamawiający nałoży na Wykonawcę kary umowne, w następujących przypadkach i w wysokości: 

1) w przypadku dopuszczenia do wykonywania czynności, o których mowa w § 12 ust. 1  przez osoby, które nie 

są zatrudnione na podstawie umowy o pracę - w wysokości 500 zł, za każdą osobę,  

2) w przypadku nieprzedstawienia listy pracowników, o której mowa w § 12 ust. 2, w wysokości 1 000 zł za 

każdy dzień opóźnienia,  

3) w przypadku uniemożliwienia, utrudnienia przeprowadzenia kontroli lub podania nieprawdziwych informacji 

podczas kontroli o której mowa w § 12 ust. 3 umowy, w wysokości  2000 zł za każdy przypadek 

4. Zapłata kar umownych, o których mowa powyżej, nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia 

na zasadach ogólnych odszkodowania w wysokości przewyższającej zastrzeżoną karę umowną. 

§ 14 

1. Wszelkie dokumenty, oświadczenia, powiadomienia, informacje, polecenia, zgody i zatwierdzenia 

dokonywane na podstawie lub w związku z realizacją Umowy będą przekazywane w formie pisemnej i 

dostarczane (przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem) bądź wysyłane pocztą lub kurierem za 

potwierdzeniem odbioru bądź w formie dokumentowej (drogą elektroniczną) na podane przez Strony 

następujące adresy:  

1) Dla Zamawiającego - Gminy Pruszcz Gdański:  

Gmina Pruszcz Gdański,   

ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański 

tel.……………………………… e-mail: ………..………………………………… 

2) Dla Wykonawcy:  

…………………………………………………………………….  

 tel.……………………………… e-mail: ………..………………………………… 

2. Sposoby doręczenia, o których mowa w § 14 ust. 1 Umowy, są skuteczne, jeżeli dokumenty, oświadczenia, 

powiadomienia, informacje, polecenia, zgody i zatwierdzenia zostały doręczone na adres, w tym 

elektroniczny lub numery wskazane powyżej.  

3. Zmiana wszystkich danych Wykonawcy, o których mowa w § 14 ust. 1 Umowy, wymaga pisemnego 

powiadomienia Zamawiającego, pod rygorem uznania za doręczoną przesyłki (listu) lub informacji nadanej 

na adres, w tym elektroniczny lub numery Wykonawcy określone w § 14 ust. 1 Umowy lub na ostatni znany 

Zamawiającemu adres Wykonawcy.   

4. W przypadku uchybienia obowiązkowi, o którym mowa w ust. 3 przesyłkę (list) lub informację dostarczoną 

lub awizowaną dwukrotnie na adres lub jednokrotnie przekazaną drogą elektroniczną lub na numery 
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Wykonawcy podane w § 14 ust. 1 Umowy lub na ostatni znany adres Wykonawcy uważa się za skutecznie 

doręczoną.  

§ 15 

1. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Zamawiającego.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, 

w tym przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa bankowego i ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 

wszystkich aktów wykonawczych wydanych na podstawie nin. ustaw.   

3. Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.  

4. Ilekroć pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia w liczbie mnogiej i 

odwrotnie chyba, że z określonego uregulowania wynika wyraźnie coś innego.  

5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy otrzymuje Zamawiający, a 

jeden Wykonawca.  

  

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

 

 

Załączniki stanowiące integralną cześć Umowy:  

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

Załącznik nr 2 - Oferta  

Załącznik nr 3 - Harmonogram spłat 

Załącznik nr 4 - Deklaracja wekslowa 

Załącznik nr 5 - Weksel  

 


