
Załącznik  nr 2 do ZP.271.1.1.2020 
 

 

Istotne postanowienia umowy 
 

 

1. Bank udziela Kredytobiorcy długoterminowego kredytu w kwocie 1.872.139,00 zł PLN (słownie: jeden 

milion osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści dziewięć), w tym: na spłatę wcześniej 

zaciągniętych kredytów w kwocie 1.294.000,00 zł i na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 

kwocie 578.139,00 zł. 

 

2. Kredyt udzielony jest bez odrębnego wniosku kredytowego w wyniku postępowania o zamówienie 

publiczne i wyboru oferty Banku. 

 

3. Prawne zabezpieczenie udzielonego kredytu stanowi weksel „in blanco” bez protestu wraz z deklaracją 

wekslową z kontrasygnatą Skarbnika na wekslu i deklaracji wekslowej. 

 

4. Kredytobiorca wykorzysta kredyt w transzach w terminie do 30 grudnia 2020 roku, wysokość kwot 

transz kredytu i terminy ich uruchomienia Kredytobiorca określi w późniejszym terminie na podstawie 

pisemnych dyspozycji. Bank przekaże kredyt na rachunek Kredytobiorcy w Banku PKO BP SA II ROK 

w Warszawie Nr 89 1020 3974 0000 5302 0006 6258.  

 

5. Oprocentowanie kredytu ustala się w wysokości odpowiadającej zmiennej stawce WIBOR 1M 

powiększonej o stałą marżę banku w wysokości ........ % w stosunku rocznym na bazie 365/366 dni  

(rzeczywistej liczby dni w roku), w skład której wchodzą wszystkie opłaty i prowizje związane z obsługą 

kredytu. 

 

6. Odsetki należne Kredytodawcy spłacane są w okresach kwartalnych kalendarzowych do końca danego  

kwartału. 

 

7. Kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty kredytu w następujących terminach i kwotach: 

1.  do 31.03.2021r.– 2.000,00 zł 

2.   do 30.06.2021r.– 2.000,00 zł 

3.   do 30.09.2021r.– 2.000,00 zł 

4.   do 30.12.2021r.– 2.000,00 zł 

5.   do 31.03.2022r.– 2.000,00 zł 

6.   do 30.06.2022r.– 2.000,00 zł 

7.   do 30.09.2022r.– 2.000,00 zł 

8.   do 30.12.2022r.– 2.000,00 zł 

9.   do 31.03.2023r.– 2.000,00 zł 

10.   do 30.06.2023r.– 2.000,00 zł 

11. do 30.09.2023r.– 2.000,00 zł 

12. do 30.12.2023r.– 2.000,00 zł 

13. do 31.03.2024r.– 2.000,00 zł 

14. do 30.06.2024r.– 2.000,00 zł 

15. do 30.09.2024r.– 2.000,00 zł 

16. do 30.12.2024r.– 2.000,00 zł 

17. do 31.03.2025r.– 2.000,00 zł 

18. do 30.06.2025r.– 2.000,00 zł 

19. do 30.09.2025r.– 2.000,00 zł 

20. do 30.12.2025r.– 2.000,00 zł 

21. do 31.03.2026r. – 20.000,00 zł 

22. do 30.06.2026r. – 20.000,00 zł 

23. do 30.09.2026r. – 20.000,00 zł 

24. do 30.12.2026r. – 20.000,00 zł 

25. do 31.03.2027r. – 73.000,00 zł 

26. do 30.06.2027r. – 73.000,00 zł 

27. do 30.09.2027r. – 73.000,00 zł 

28. do 30.12.2027r. – 73.000,00 zł 

29. do 31.03.2028r. – 73.000,00 zł 

30. do 30.06.2028r. – 73.000,00 zł 

31. do 30.09.2028r. – 73.000,00 zł 

32. do 30.12.2028r. – 73.000,00 zł 

33. do 31.03.2029r. – 73.000,00 zł 

34. do 30.06.2029r. – 73.000,00 zł 

35. do 30.09.2029r. – 73.000,00 zł 

36. do 30.12.2029r. – 73.000,00 zł 

37. do 31.03.2030r. – 73.000,00 zł 

38. do 30.06.2030r. – 73.000,00 zł 

39. do 30.09.2030r. – 73.000,00 zł 

40. do 30.12.2030r. – 73.000,00 zł 



41. do 31.03.2031r. – 73.000,00 zł 

42. do 30.06.2031r. – 73.000,00 zł 

43. do 30.09.2031r. – 73.000,00 zł 

44. do 30.12.2031r. – 73.000,00 zł 

45. do 31.03.2032r. – 73.000,00 zł 

46. do 30.06.2032r. – 73.000,00 zł 

47. do 30.09.2032r. – 73.000,00 zł 

48. do 30.12.2032r. – 73.139,00 zł

 

8. Z tytułu obsługi kredytu nie będą pobierane żadne inne opłaty i prowizje poza ujętymi w ofercie. 

 

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

bankowy Kredytodawcy. 

 

10. Strony dopuszczają możliwość wykorzystania przez Kredytobiorcę tylko części kredytu bez ponoszenia 

przez Kredytobiorcę kosztów związanych z niewykorzystaną częścią kredytu. 

 

11. Od nie spłaconego w terminie zadłużenia z tytułu kapitału pobiera się odsetki ustawowe w wysokości 

określonej w obowiązujących w tym zakresie przepisach.  

 

12. Istnieje możliwość refundacji wydatków poniesionych w 2020 roku na spłatę rat wcześniej zaciągniętych 

kredytów do 100 dni przed podpisaniem umowy.  

 

13. Istnieje możliwość zmiany warunków szczegółowych umowy w zakresie wykorzystania, terminów i 

kwot spłaty kredytu. Ww. zmiany mogą być dokonywane w drodze stosownego aneksu do umowy. 

Kredytobiorca nie ponosi kosztów związanych z ww. zmianami. 

 

14. Kredytobiorca może dokonać wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat. 

 

 

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

                                              (podpis upoważnionego przedstawiciela Kredytodawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


