
 

Bodzentyn, dnia 23.11.2018 r. 

BRO.271.58.2018 

 

Do wszystkich WYKONAWCÓW 

Dot. postępowania na realizację zamówienia pn. „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości  

1.000 000,00 zł na spłatę planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn”. 

 

 

1. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 oraz art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (t .j. Dz.U z 2017 r. poz.1986) zwanej dalej „PZP”, w związku z pytaniami Wykonawcy 

udziela  wyjaśnień i dokonuje modyfikacji treści siwz w następującym zakresie:  

 

P y t a n i e 1.  

Zwracam się o sprostowanie kilkukrotnie występującej omyłki w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, 

omyłki polegającej na wskazaniu jako okresu kredytowania okresu „od 31.03.2022 r. do 31.12.2031 r. 

podczas,  gdy uruchomienie kredytu ma nastąpić do 15.12.2018 r., a więc okres kredytowania będzie 

od uruchomienia kredytu do dnia 31.12.2031 r.  

 

O d p o w i e d ź: 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu okres kredytowania to : okres od 

uruchomienia kredytu do dnia 31.12.2031 

 

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ i ogłoszenia  

o zamówieniu w następującym zakresie. Modyfikacji podlega: 

 

Pkt 1.3. Rozdz. III SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„1.3. Okres kredytowania: od daty uruchomienia kredytu do dnia 31.12.2031 r.”.  

 

Rozdz. V SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„Planowany termin kredytowania od daty uruchomienia kredytu do dnia 31.12.2031r.  

Kredyt winien być postawiony do dyspozycji Zamawiającego w terminie nie później niż do dnia 

15.12.2018 r.”. 

 

 



 

P y t a n i e  2.  

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmian w umowie o kredyt stanowiący załącznik nr 

5 do SIWZ zgodnie z załącznikiem : 

 

 

WZÓR UMOWY O KREDYT 

 

zawarta w dniu ................................................. pomiędzy Gminą Bodzentyn 

NIP:……………………… REGON …………………. zwaną dalej Zamawiającym, 

 reprezentowaną przez : 

P. Dariusza Skibę - Burmistrza 

przy kontrasygnacie : 

P. Artura Nadolnego – Skarbnika Gminy 

, a 

.................................................................... zwanym dalej Wykonawcą, 

reprezentowanym przez : 

1. ....................................................................................................  

2. ............................................................................... ......................... 

zawarto umowę o następującej treści: 

 

§1 

1. Stosownie do wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego   

w trybie przetargu nieograniczonego przedmiotem umowy jest zamówienie pn. „Udzielenie kredytu 

długoterminowego w wysokości 1. 000 000,00 zł na spłatę planowanego deficytu budżetu Miasta 

 i Gminy Bodzentyn”. 

2. Wykonawca stawia do dyspozycji Zamawiającego kredyt od dnia …………………. na zasadach określonych  

w ofercie i zgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, które stanowią załączniki do niniejszej 

umowy. 

3. Postawione do dyspozycji Kredytobiorcy środki określone w ust. 1 niniejszej umowy zostaną uruchomione po 

ustanowieniu prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu w formie ……………… 

4. Realizacja kredytu nastąpi na wniosek Zamawiającego nie później niż do dnia 15.12.2018 r. roku 

bezpośrednio na rachunek Zamawiającego tj. ……………………………………………………. 

 

§2 

1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, będą stanowiły koszty obsługi kredytu na które zgodnie  

z  ofertą składa się 

oprocentowanie kredytu liczone wg. stopy bazowej, którą stanowi zmienna stawka WIBOR 1M ustalana jako 

średnia arytmetyczna ze wszystkich dni miesiąca (tj. razem z dniami wolnymi, gdzie obowiązuje stawka z dnia 

poprzedniego) i mająca zastosowanie do określenia oprocentowania począwszy od 1-go dnia następnego 



miesiąca, powiększona o stałą marżę Banku w wysokości ...........p.p.,   

 

2. Zamawiający nie dopuszcza pobrania od udzielonego kredytu kwoty prowizji i innych opłat. 

 

§3 

1. Zamawiający zobowiązuje się do spłaty kapitału wraz z kosztami obsługi kredytu do dnia  31.12.2031 r. 

1.  Zabezpieczenie terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami stanowić będzie ……………… 

2. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami. 

3. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich (PLN). 

4. Określone w chwili zawierania umowy oprocentowanie może ulegać w okresie umownym zmianom tylko 

w przypadku zmiany stawki WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych (stopa bazowa). Marża w okresie 

umownym jest stała. 

5. Spłata kredytu nastąpi w 40 równych ratach, płatnych na ostatni roboczy dzień każdego miesiąca 

począwszy od dnia 31.03.2022 r. 

6. Wysokość rat kapitałowych płatna będzie zgodnie z harmonogramem spłaty kredytu stanowiącym 

załącznik do niniejszej umowy. 

8. Karencja w spłacie kredytu – do dnia 28.02.2022 r.  r. 

9. Spłata odsetek następować będzie w ratach miesięcznych, ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca 

począwszy od miesiąca, w którym uruchomiony zostanie kredyt. 

10. Odsetki od zaciągniętego kredytu nie będą kapitalizowane. 

11. Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, że miesiąc i rok ma rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych. 

12. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić środki finansowe na rachunku ……………………… 

 w wysokości należnych kwot w terminach ich płatności. 

13. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych opłat z tytułu: 

a) rezygnacji z części kredytu, 

b)  wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części; 

d) prolongaty w spłacie kredytu, 

e) innych kosztów związanych z realizacją kredytu nie wymienionych w ofercie banku. 

 

§4 

Zamawiający zobowiązuje się do : 

a) przedkładania sprawozdań finansowych Zamawiającego oraz opinii RIO o wykonaniu budżetu, 

b) informowania o wszelkich zamierzeniach prowadzących do zmian organizacyjno-prawnych, własnościowych 

oraz innych zdarzeniach gospodarczych mających wpływ na sytuację finansową 

 i ekonomiczną Zamawiającego, 

c) umożliwienie pracownikom wykonawcy badanie ksiąg rachunkowych i dokumentów w siedzibie 

zamawiającego w zakresie związanym z realizacją i zapewnieniem zwrotności kredytu, 

d) niezwłocznego informowania Wykonawcy o zmianie adresu Urzędu Gminy. 

§5 

1. Niespłaconą w terminie kwotę kredytu (ratę) Wykonawca w dniu następnym po wyznaczonym  



w Umowie terminie spłaty, przenosi na rachunek zadłużenia przeterminowanego. 

2. Niespłacone w terminie odsetki od kredytu Wykonawca ewidencjonuje na rachunku niespłaconych należności 

z tytułu odsetek. 

3. O powstaniu zadłużenia przeterminowanego, wykonawca niezwłocznie powiadamia Zamawiającego, w formie 

upomnień (monitów). 

4.1.      Od zadłużenia przeterminowanego lub postawionego w stan wymagalności Bank nalicza odsetki za 

opóźnienie w wysokości dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie określonych Kodeksem 

cywilnym. Odsetki ustawowe za opóźnienie równe są sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 

5,5 punktów procentowych. Odsetki za opóźnienie  w dniu podpisania Umowy wynoszą 14% w stosunku rocznym 

i ulegają zmianie w przypadku zmiany stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego. Wysokość odsetek 

ustawowych za opóźnienie ogłasza w drodze obwieszczenia Minister Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 

5.      Odsetki za  opóźnienie pobiera się za każdy dzień opóźnienia w spłacie kredytu począwszy od następnego 

dnia po upływie terminu płatności, do dnia dokonania spłaty włącznie, tj. uznania rachunku Banku. 

6. W razie niedotrzymania  warunków udzielenia kredytu albo utraty przez Zamawiającego zdolności kredytowej, 

Wykonawca może wypowiedzieć umowę o kredyt. 

7.      Okres wypowiedzenia umowy o kredyt wynosi 30 dni. 

8.      Wypowiedzenie umowy o kredyt powinno być dokonane na piśmie listem poleconym  lub pismem 

doręczonym bezpośrednio Zamawiającemu, za potwierdzeniem odbioru. 

9.      Umowa ulega rozwiązaniu z upływem ostatniego dnia okresu wypowiedzenia i całość należności 

Wykonawca z tytułu niniejszej umowy staje się wymagalna. Od kwoty wymagalnego kapitału Wykonawca 

nalicza odsetki według stawki określonej w ust. 4. 

 

 

2. Ustala się następujące kolejności zarachowania wpływających spłat: 

a) zaległe odsetki, 

b) zaległe raty kapitałowe, 

c) bieżące odsetki, 

d) niewymagalne raty kapitałowe. 

 

§6 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 , poz. 1986), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo 

Bankowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1876 z poźn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025). 

 

§7 

 

1.Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian 

postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach: 

a) wcześniejszej spłaty kredytu, wcześniejszej spłaty części kredytu, raty lub rat kredytu, 

b) wydłużenia spłaty kredytu, wydłużenia spłaty części  kredytu, raty lub rat kredytu, 



c) zmiany terminów spłat rat kredytu - jeżeli Zamawiający będzie przewidywał trudności  

w dotrzymaniu określonych w umowie terminów spłat. 

2. Zmiany określone w  ust. 1 lit a-c będą wymagały zmiany harmonogramu spłaty kredytu 

 i zawarcia aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

 

§8 

1. Zmiany umowy wymagają każdorazowo formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, przy czym nie 

dotyczy to: 

1) zmiany oprocentowania, o którym mowa w § 2  wynikającej ze zmiany wysokości stopy bazowej (WIBOR 1M); 

2 zmiany oprocentowania, o którym mowa w § 5 ust. 4, która następuje na zasadach określonych w § 5 ust. 4. 

2. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze otrzymuje 

Zamawiający, jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 

 

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

 

 

O d p o w i e d ź: 

 

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmian w umowie. W związku z powyższym dokonuje 

modyfikacji załącznik nr 5 do SIWZ (wzór umowy) w następującym zakresie: 

 

„WZÓR UMOWY O KREDYT 

 

zawarta w dniu ................................................. pomiędzy Gminą Bodzentyn 

NIP:……………………… REGON …………………. zwaną dalej Zamawiającym, 

 reprezentowaną przez : 

P. Dariusza Skibę - Burmistrza 

przy kontrasygnacie : 

P. Artura Nadolnego – Skarbnika Gminy 

, a 

.................................................................... zwanym dalej Wykonawcą, 

reprezentowanym przez : 

1. .................................................................................................... 

2. ........................................................................................................  

zawarto umowę o następującej treści: 

§1 

1. Stosownie do wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego   



w trybie przetargu nieograniczonego przedmiotem umowy jest zamówienie pn. „Udzielenie kredytu 

długoterminowego w wysokości 1. 000 000,00 zł na spłatę planowanego deficytu budżetu Miasta 

 i Gminy Bodzentyn”. 

2. Wykonawca stawia do dyspozycji Zamawiającego kredyt od dnia …………………. na zasadach określonych w 

ofercie i zgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, które stanowią załączniki do niniejszej 

umowy. 

3. Postawione do dyspozycji Kredytobiorcy środki określone w ust. 1 niniejszej umowy zostaną uruchomione po 

ustanowieniu prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu w formie ……………… 

4. Realizacja kredytu nastąpi na wniosek Zamawiającego nie później niż do dnia 15.12.2018 r. roku 

bezpośrednio na rachunek Zamawiającego tj. ……………………………………………………. 

 

§2 

1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, będą stanowiły koszty obsługi kredytu na które zgodnie  

z  ofertą składa się 

oprocentowanie kredytu liczone wg. stopy bazowej, którą stanowi zmienna stawka WIBOR 1M ustalana jako 

średnia arytmetyczna ze wszystkich dni miesiąca (tj. razem z dniami wolnymi, gdzie obowiązuje stawka z dnia 

poprzedniego) i mająca zastosowanie do określenia oprocentowania począwszy od 1-go dnia następnego 

miesiąca, powiększona o stałą marżę Banku w wysokości ...........p.p.,   

 

2. Zamawiający nie dopuszcza pobrania od udzielonego kredytu kwoty prowizji i innych opłat. 

 

§3 

7. Zamawiający zobowiązuje się do spłaty kapitału wraz z kosztami obsługi kredytu do dnia  31.12.2031 r. 

8.  Zabezpieczenie terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami stanowić będzie ……………… 

9. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami. 

10. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich (PLN). 

11. Określone w chwili zawierania umowy oprocentowanie może ulegać w okresie umownym zmianom tylko 

w przypadku zmiany stawki WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych (stopa bazowa).  

Marża w okresie umownym jest stała. 

12. Spłata kredytu nastąpi w 40 równych ratach, płatnych na ostatni roboczy dzień każdego miesiąca 

począwszy od dnia 31.03.2022 r. 

13. Wysokość rat kapitałowych płatna będzie zgodnie z harmonogramem spłaty kredytu stanowiącym 

załącznik do niniejszej umowy. 

8. Karencja w spłacie kredytu – do dnia 28.02.2022 r.  r. 

9. Spłata odsetek następować będzie w ratach miesięcznych, ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca 

począwszy od miesiąca, w którym uruchomiony zostanie kredyt. 

10. Odsetki od zaciągniętego kredytu nie będą kapitalizowane. 

11. Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, że miesiąc i rok ma rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych. 

12. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić środki finansowe na rachunku ……………………… 

 w wysokości należnych kwot w terminach ich płatności. 



13. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych opłat z tytułu: 

a) rezygnacji z części kredytu, 

b)  wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części; 

d) prolongaty w spłacie kredytu, 

e) innych kosztów związanych z realizacją kredytu nie wymienionych w ofercie banku. 

 

§4 

Zamawiający zobowiązuje się do : 

a) przedkładania sprawozdań finansowych Zamawiającego oraz opinii RIO o wykonaniu budżetu, 

b) informowania o wszelkich zamierzeniach prowadzących do zmian organizacyjno-prawnych, własnościowych 

oraz innych zdarzeniach gospodarczych mających wpływ na sytuację finansową 

 i ekonomiczną Zamawiającego, 

c) umożliwienie pracownikom wykonawcy badanie ksiąg rachunkowych i dokumentów w siedzibie 

zamawiającego w zakresie związanym z realizacją i zapewnieniem zwrotności kredytu, 

d) niezwłocznego informowania Wykonawcy o zmianie adresu Urzędu Gminy. 

§5 

1. Niespłaconą w terminie kwotę kredytu (ratę) Wykonawca w dniu następnym po wyznaczonym  

w Umowie terminie spłaty, przenosi na rachunek zadłużenia przeterminowanego. 

2. Niespłacone w terminie odsetki od kredytu Wykonawca ewidencjonuje na rachunku niespłaconych należności 

z tytułu odsetek. 

3. O powstaniu zadłużenia przeterminowanego, wykonawca niezwłocznie powiadamia Zamawiającego, w formie 

upomnień (monitów). 

4.1.      Od zadłużenia przeterminowanego lub postawionego w stan wymagalności Bank nalicza odsetki za 

opóźnienie w wysokości dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie określonych Kodeksem 

cywilnym. Odsetki ustawowe za opóźnienie równe są sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 

5,5 punktów procentowych. Odsetki za opóźnienie  w dniu podpisania Umowy wynoszą 14% w stosunku rocznym 

i ulegają zmianie w przypadku zmiany stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego. Wysokość odsetek 

ustawowych za opóźnienie ogłasza w drodze obwieszczenia Minister Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 

5.      Odsetki za  opóźnienie pobiera się za każdy dzień opóźnienia w spłacie kredytu począwszy od następnego 

dnia po upływie terminu płatności, do dnia dokonania spłaty włącznie, tj. uznania rachunku Banku. 

6. W razie niedotrzymania  warunków udzielenia kredytu albo utraty przez Zamawiającego zdolności kredytowej, 

Wykonawca może wypowiedzieć umowę o kredyt. 

7.      Okres wypowiedzenia umowy o kredyt wynosi 30 dni. 

8.      Wypowiedzenie umowy o kredyt powinno być dokonane na piśmie listem poleconym  lub pismem 

doręczonym bezpośrednio Zamawiającemu, za potwierdzeniem odbioru. 

9.      Umowa ulega rozwiązaniu z upływem ostatniego dnia okresu wypowiedzenia i całość należności 

Wykonawca z tytułu niniejszej umowy staje się wymagalna. Od kwoty wymagalnego kapitału Wykonawca 

nalicza odsetki według stawki określonej w ust. 4. 

 

 

2. Ustala się następujące kolejności zarachowania wpływających spłat: 



a) zaległe odsetki, 

b) zaległe raty kapitałowe, 

c) bieżące odsetki, 

d) niewymagalne raty kapitałowe. 

 

§6 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 , poz. 1986), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo 

Bankowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1876 z poźn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025). 

 

§7 

 

1.Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian 

postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach: 

a) wcześniejszej spłaty kredytu, wcześniejszej spłaty części kredytu, raty lub rat kredytu, 

b) wydłużenia spłaty kredytu, wydłużenia spłaty części  kredytu, raty lub rat kredytu, 

c) zmiany terminów spłat rat kredytu - jeżeli Zamawiający będzie przewidywał trudności  

w dotrzymaniu określonych w umowie terminów spłat. 

2. Zmiany określone w  ust. 1 lit a-c będą wymagały zmiany harmonogramu spłaty kredytu 

 i zawarcia aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

 

§8 

1. Zmiany umowy wymagają każdorazowo formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, przy czym nie 

dotyczy to: 

1) zmiany oprocentowania, o którym mowa w § 2  wynikającej ze zmiany wysokości stopy bazowej (WIBOR 1M); 

2 zmiany oprocentowania, o którym mowa w § 5 ust. 4, która następuje na zasadach określonych w § 5 ust. 4. 

2. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze otrzymuje 

Zamawiający, jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca”. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 

 

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

 

2. Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu nr 651068-N-2018 z dnia 2018-

11-21. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego pisma. 

 


