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            ul. 3-go Maja 1 

                        34-480 Jabłonka 

 

 

 

RINT.271.1.9.2020                               Jabłonka, dnia 8 lipca 2020 roku                       

    

 

WYJAŚNIENIE nr 1 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 

5.997.893,09 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów     

i pożyczek oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 

Jabłonka”  
 
 W związku z pytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia złożonymi przez 

wykonawców, na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia:  

 

1. Czy przed podpisaniem umowy kredytu Zamawiający dostarczy aktualne nie starsze niż       
1 miesiąc zaświadczenia z ZUS i US?,  

Odpowiedź: Tak 
2. Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach bankowych ciążą zajęcia egzekucyjne 

/jeżeli tak, prosimy o podanie kwoty zajęć/.  
Odpowiedź: Nie  
3. Czy Zamawiający terminowo reguluje wszystkie zobowiązania finansowe /jeżeli nie, 

prosimy o udostępnienie szczegółowych informacji w tym zakresie: kwoty, terminy 

opóźnień/?  

Odpowiedź: Tak 
4. Prosimy o informację czy nie zawieszono organów Urzędu ani nie ustanowiono zarządu 

komisarycznego wskutek nierokującego nadziei na szybką poprawę i przedłużającego się 
braku skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez organy Gminy.  

Odpowiedź: Nie 
5. Prosimy o informacje czy aktualnie toczy lub nie toczy się przeciwko Gminie postępowanie 

egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1 % dochodów Gminy za ostatni rok budżetowy (w 

okresie od dnia 1 stycznia do dnia 20 lutego – za przedostatni rok budżetowy), ani w kwocie 

wyższej niż 100 000 zł.  

Odpowiedź: Nie 
6. W przypadku spłaty występujących zobowiązań z tytułu kredytu, pożyczki, emisji dłużnych 

instrumentów finansowych Urzędu zaciągniętych poza Bankiem – spłacana transakcja nie jest 

objęta restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w spłacie w 

kwocie co najmniej 3 000 zł przez okres co najmniej 30 dni (jako restrukturyzację traktuje się 
zmianę warunków kredytu, pożyczki, emisji dłużnych instrumentów finansowych lub 

zawarcie nowej umowy spowodowane pogorszeniem się sytuacji finansowej Urzędu, gdy 

nastąpiło opóźnienie w spłacie powyżej 30 dni, a nowa umowa przewiduje wydłużenie 

terminu spłaty o co najmniej 90 dni, zmniejszenie oprocentowania, warunkową redukcję 
zadłużenia).  

Odpowiedź: Nie 
7. Prosimy o potwierdzenie, iż aktualnie nie występują nieujęte w kwocie zadłużenia               

w sprawozdaniach budżetowych lub wieloletniej prognozie finansowej transakcje 
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(instrumenty finansowe o charakterze ekonomicznym zbliżonym do kredytu, pożyczki lub 

poręczenia) wynikające ze:  

a) sprzedaży zwrotnej składników majątku komunalnego,  

Odpowiedź: Nie występują 
b) leasingu zwrotnego składników majątku komunalnego, 

Odpowiedź: Nie występują 
c) płatności ratalnej, dokonywanej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, za wykonane dostawy 

lub zrealizowane usługi na rzecz Urzędu,  

Odpowiedź: Nie występują 
d) kwoty długu wynikającej ze spłaty wierzyciela Urzędu dokonanej przez osobę trzecią        
w trybie określonym w art. 518 ustawy Kodeks cywilny (tzw. subrogacji) wraz                              

z restrukturyzacją zadłużenia, za wyjątkiem przypadku kredytu, pożyczki lub emisji papierów 

wartościowych przewidzianych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji 

papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,  

Odpowiedź:  Nie występują 
e) umów wsparcia udzielonych spółkom komunalnym realizującym zadania z zakresu zadań 
własnych Urzędu 

− w kwocie wyższej niż 1 % dochodów Urzędu za ostatni rok budżetowy (w okresie od dnia  

1 stycznia do dnia 20 lutego za przedostatni rok budżetowy) lub w kwocie wyższej niż 500 

000 zł.  

Odpowiedź: Nie występują 
8. Prosimy o potwierdzenie, iż Jednostka samorządu terytorialnego : 

a) nie jest podmiotem tworzącym samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 

prowadzącego szpital (zakład opieki zdrowotnej świadczący opiekę zdrowotną w formie 

stacjonarnej) ani nie posiada większość udziałów w spółce kapitałowej prowadzącej szpital, 

ani 

b) nie jest podmiotem tworzącym innego samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej, który nie wykonuje działalności jako szpital (np. przychodni) ani nie posiada 

większości udziałów albo akcji w spółce kapitałowej: które posiadają zobowiązania finansowe 

po podmiocie, który wykonywał działalność leczniczą jako szpital (np. w wyniku 

restrukturyzacji działalności, wykupu wierzytelności, oddania w dzierżawę składników 

aktywów trwałych).  

Odpowiedź: Nie jest 
9. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zapis w umowie kredytu: „Oprocentowanie Kredytu 

ustalane jest w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej równej wysokości 

stawki referencyjnej, powiększonej o marżę Banku, z zastrzeżeniem, że stopa procentowa nie 

może być niższa niż marża Banku, jak również nie może być niższa niż zero.”  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu w umowie kredytowej  
poprzez dodanie w §3 ust. 9 w brzmieniu 
„Oprocentowanie Kredytu ustalane jest w stosunku rocznym, według zmiennej stopy 

procentowej równej wysokości stawki referencyjnej (WIBOR 3M), powiększonej o 
marżę Banku, z zastrzeżeniem, że stopa procentowa nie może być niższa niż marża 

Banku, jak również nie może być niższa niż zero.”  
Załącznik nr do SIWZ po zmianach w załączeniu 
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10.Prosimy o udostępnienie aktualnego zestawienia zaciągniętych zobowiązań Jednostki według stanu na dzień 31-12-2019 i 31-03-2020r.  

Odpowiedź:  

 

Wykaz podpisanych umów o kredyty i pożyczki. 

Lp
. 

Tytuł 
zadłużenia 

Nazwa 

Kredytodawcy/ 

Pożyczkodawcy 

Nr Umowy 
Data podpisania 

Umowy 
Termin spłaty 

Okres 
obowiązy

wania 

transakcji 
[lata] 

Zabezpieczenie 

Kwota 

zadłużenia  
wg umowy 

[zł] 

Zaciągnięte 

zobowiązanie 

[zł] 

Kwota raty 

kwartalnej 

[zł] 

Stan 
zadłużenia  

na dzień 

31-12-2019 
[zł] 

Stan 
zadłużenia  

na dzień 

31-03-2020 
[zł] 

Stan 
zadłużenia  

na dzień 

30-06-2020 
[zł] 

1 

Umowa kredytu:  

1) "Budowa 

oczyszczalni 

ścieków i 

kanalizacji we 

wsi Chyżne etap 

I w ramach 

programu 

„Ochrona rzek 

Orawy na 

obszarze Natura 

2000 poprzez 

budowę 
kanalizacji w 

Podwilku, 

Chyżnem i 

Trstenie”  

2) „Budowa 

sieci kanalizacji 

sanitarnej dla 

wsi Orawka i 

Podwilk oraz 

osiedla 

Marchewki we 

wsi Orawka 

wraz z 

podłączeniem do 

sieci kanalizacji 

sanitarnej w 

miejscowości 

Jabłonka  

Bank Spółdzielczy w 

Jabłonce 

ul. Krakowska 3 

34-480 Jabłonka 

                     

RIOŚ.272.1.39.2012  27-08-2012 r.  2020-12-31 8 
weksel 

in blanco 

2 094 637,82 1 877 349,82 59 837,00 239 349,82 179 512,82 119 675,82 

2 500 000,00 1 000 000,00 31 250,00 125 000,00 93 750,00 62 500,00 
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2 

Umowa kredytu:  

spłata wcześniej 

zaciągniętych 

kredytów i 

pożyczek  

Bank Spółdzielczy w 

Jabłonce 

ul. Krakowska 3 

34-480 Jabłonka 

RIOŚ.272.1.61.2012  05-11-2012 r.  2020-12-31 8 
weksel 

in blanco 
2 733 018,00 2 733 018,00 157 402,54 629 610,16 472 207,62 314 805,08 

3 

Umowa kredytu:  

spłata wcześniej 

zaciągniętych 

kredytów i 

pożyczek  

ING Bank Śląski S.A. 

ul. Sokolska 34 

40-086 Katowice 

RIOŚ.272.7.30.2013-

865/2013/00000259/00  
12-08-2013 r.  2020-12-31 7 

weksel 

in blanco 
2 612 285,12 2 612 285,12 96 300,00 385 285,12 288 985,12 192 685,12 

4 

Umowa kredytu: 

"Budowa sieci 

kanalizacji 

sanitarnej dla 

wsi Orawka i 

Podwilk oraz 

osiedla 

Marchewki we 

wsi Orawka 

wraz z 

podłączeniem 

do sieci 

kanalizacji 

sanitarnej w 

miejscowości 

Jabłonka". 

Bank Spółdzielczy w 

Jabłonce 

ul. Krakowska 3 

34-480 Jabłonka 

RIOŚ.272.7.53.2013  05-11-2013 r.  2020-12-31 7 
weksel 

in blanco 
1 720 000,00 1 720 000,00 61 428,96 245 715,84 184 286,88 122 857,92 

5 

Umowa kredytu:  

1) finansowanie 

planowanego 

deficytu budżetu 

Gminy Jabłonka 

2) spłata 

wcześniej 

zaciagniętych 

kredytów i 

pożyczek 

Bank Spółdzielczy w 

Jabłonce 

ul. Krakowska 3 

34-480 Jabłonka 

RIOŚ.272.39.20.2014 29-08-2014 r.  2020-12-31 6 
weksel 

in blanco 
6 129 262,66 6 129 262,66 304 429,00 1 217 721,15 913 292,66 608 863,66 

6 

Umowa kredytu:  

spłata wcześniej 

zaciągniętych 

kredytów i 

pożyczek  

Bank Spółdzielczy w 

Jabłonce 

ul. Krakowska 3 

34-480 Jabłonka 

RIOŚ.272.53.31.2015  26-08-2015 r.  2022-12-31 7 
weksel 

in blanco 
3 117 094,81 2 300 000,00 137 500,00 1 650 000,00 1 512 500,00 1 375 000,00 
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7 

Umowa 

pożyczki:  

Budowa 

kanalizacji 

sanitarnej w m. 

Orawka osiedle 

Studzianki oraz 

Jabłonka osiedle 

Kadłuby, 

Dziadowska 

Dolina i Pierogi 

Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w 

Krakowie 

ul. Kanonicza 12 

31-002 Kraków 

P/067/15/38 13-10-2015 r.  2022-12-31 7 
weksel 

in blanco 
688 480,25 688 480,25 30 503,00 200 432,25 169 929,25 139 426,25 

8 

Umowa kredytu:  

spłata wcześniej 

zaciągniętych 

kredytów i 

pożyczek  

Bank Spółdzielczy w 

Jabłonce 

ul. Krakowska 3 

34-480 Jabłonka 

RIOŚ.272.25.31.2016  10-10-2016 r.  2022-12-31 6 
weksel 

in blanco 
3 750 000,00 2 000 000,00 100 000,00 1 200 000,00 1 100 000,00 1 000 000,00 

9 

Umowa kredytu:  

spłata wcześniej 

zaciągniętych 

kredytów i 

pożyczek  

Bank Spółdzielczy w 

Jabłonce 

ul. Krakowska 3 

34-480 Jabłonka 

RIOŚ.272.50.28.2017  18-09-2017 r.  2024-12-31 7 
weksel 

in blanco 
3 130 698,29 2 000 000,00 12 500,00 1 900 000,00 1 887 500,00 1 875 000,00 

10 

Umowa 

pożyczki:  

Budowa 

kanalizacji 

sanitarnej w 

aglomeracji 

Jabłonka wraz z 

budową 
oczyszczalni 

ścieków 

Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej 

ul. Konstruktorska 3a 

02-673 Warszawa 

2/2018/Wn06/OW-ok/P  06 -05-2018 r.  2028-12-20 8 
weksel 

in blanco 
4 385 838,00 4 028 667,24 155 000,00 4 028 667,24 4 028 667,24 4 028 667,24 

11 

Umowa kredytu:  

finansowanie 

planowanego 

deficytu budżetu 

Gminy Jabłonka 

Bank Spółdzielczy w 

Jabłonce 

ul. Krakowska 3 

34-480 Jabłonka 

RIOŚ.272.25.38.2018 05-10-2018 r.  2028-12-31 10 
weksel 

in blanco 
2 101 223,68 500 000,00 12 500,00 450 000,00 437 500,00 425 000,00 

12 

Umowa kredytu: 

spłata wcześniej 

zaciągniętych 

kredytów i 

pożyczek 

Bank Spółdzielczy w 

Jabłonce 

ul. Krakowska 3 

34-480 Jabłonka 

RIOŚ.272.25.39.2018  05-10-2018 r.   2028-12-31 10 
weksel 

in blanco 
4 624 692,28 4 624 692,28 25 000,00 4 374 692,28 4 349 692,28 4 324 692,28 
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13 

Umowa kredytu: 

spłata wcześniej 

zaciągniętych 

kredytów i 

pożyczek 

Bank Spółdzielczy w 

Jabłonce 

ul. Krakowska 3 

34-480 Jabłonka 

RINT.272.98.2019  25-06-2019 r.   2028-12-31 9 
weksel 

in blanco 
2 635 456,61 2 000 000,00 50 000,00 2 000 000,00 1 950 000,00 1 900 000,00 
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11. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wprowadził lub wprowadzi zmianę budżetu 

lub wieloletniej prognozy finansowej (tj. głównie wskutek COVID-19) spowodowaną:  
1) zmniejszeniem dochodów o co najmniej 30 % lub  

2) zwiększeniem wydatków (w zakresie niepokrytym pomocą publiczną) o co najmniej 30 % 

w stosunku do pierwszej uchwalonej uchwały budżetowej na 2020 r.  

Odpowiedź: Na dzień dzisiejszych nie wprowadzono takich zmian, nie są planowane. 
Może jednak taka sytuacja nastąpić w przypadku pogorszenia się wpływów. 
12. Prosimy o udostępnienie Uchwały i  RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za: 

a) ostatni zamknięty rok budżetowy (2019),  

Odpowiedź: Sprawozdanie jest dostępne na stronie internetowej. Poniżej link do 
sprawozdania 
http://jablonka.nazwa.pl/v4/downloads/finanse/2019/SKM_C284e20070709120.pdf 
b) pierwsze półrocze roku poprzedzającego aktualny rok budżetowy (30-06-2019).      

Odpowiedź: Uchwała jest dostępna na stronie internetowej. Poniżej link do uchwały 

http://jablonka.nazwa.pl/v4/downloads/finanse/2019/SKM_C284e20070811350.pdf 
c) Opinii RIO do kredytu, do WPF, do budżetu, 

Odpowiedź: Uchwała RIO do kredytu dostępna jest na stronie internetowej. Poniżej link 

do opinii 
https://www.jablonka.pl/downloads//siwz/2020/SIWZ.RINT.271.1.9.2020/RINT.271.1.9.2

020_Uchwala_RIO_do_kredytu.pdf 
Uchwały do WPF oraz do budżetu są dostępne na stronie internetowej. Poniżej link do 
uchwały  

WPF 
http://jablonka.nazwa.pl/v4/downloads/finanse/2019/rio_opinia_wpf.pdf 

do budżetu 
http://jablonka.nazwa.pl/v4/downloads/finanse/2019/rio_budzet.pdf 
d) sprawozdań finansowych za 1 Q bieżącego roku,  

Odpowiedź: Sprawozdania budżetowe za 1 kwartał 2020 roku dostępne są na stronie 
internetowej. Poniżej link do sprawozdań 

https://www.jablonka.pl/index.php/zamowienia-publiczne-mainmenu-37/62-dokumenty-
finansowe/5493-2020 
e) Uchwały Budżetowej, lub wskazanie linka jeśli umieścili państwa ww. dokumenty na 

stronie.  

Odpowiedź: Uchwała budżetowa dostępna jest na stronie internetowej. Poniżej lin do 

uchwały  
file:///C:/Users/UG/AppData/Local/Temp/uchwala_budzetowa_nr_XVI_128_2019_na_ro

k_2020.pdf 
13. Podmioty, których Gmina jest udziałowcem/akcjonariuszem ( nazwa podmiotu-REGON, 

wartość udziału w tys. zł i % w kapitele podmioty), jeżeli dotyczy. 

Odpowiedź: Nie dotyczy  
14. Poręczenia i gwarancje, weksle i poręczenia wekslowe wystawione przez Gminę i na jej 

zlecenie: 

Podmiot, za który udzielono poręczenia/gwarancji: 

Beneficjent poręczenia/gwarancji: 

Rodzaj poręczenia lub gwarancji: 

Ostateczny termin spłaty: 

Aktualne zaangażowanie: 

Odpowiedź: Nie dotyczy 
15. Należności z tytułu pożyczek udzielonych przez JST: 

Podmiot/osoba, której udzielono pożyczki: 

Data udzielenia pożyczki: 

Ostateczny termin spłaty pożyczki i kwota: 

Odpowiedź: Nie dotyczy 
16. Zobowiązania inne niż z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (w tym przyjęte 

depozyty): 
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Podmiot, wobec którego istnieje zobowiązanie: 

Tytuł zobowiązania: 

Kwota zobowiązania pozostała do spłaty: 

Data powstania zobowiązania: 

Data wygaśnięcia zobowiązania: 

Zabezpieczenia: 

Odpowiedź: Nie dotyczy  
17.  Łączne zadłużenie w innych bankach/instytucjach finansowych (kredyty, gwarancje i 

poręczenia udzielone za JST,    inne formy zaangażowania), na 30.05.2020r. 

Nazwa banku: 

Rodzaj zaangażowania: 

Ostateczny termin spłaty: 

Raty miesięczne/kwartalne: ' 

Aktualne zaangażowanie: 

Przyjęte zabezpieczania: 

Odpowiedź: 17 537 320,87 zł 
18. Łączne zaangażowanie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych: 

Agent/gwarant emisji: 

Rodzaj zobowiązania: 

Okres emisji [od - do]: 

Wartość emisji: 

Zaangażowanie: 

Zabezpieczenia [rodzaj/kwota]: 

Odpowiedź: Nie dotyczy  
19. Umowy zawarte przez Gminę (Transakcje wykupu wierzytelności w drodze cesji, umowy 

leasingu, Umowy podpisane w ramach partnerstwa publiczno- prywatnego, Umowy z 

odroczonym terminem płatności dłuższym niż 1 rok, o których mowa w rozporządzeniu 

Ministra Finansów z dnia 28.12.2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji 

tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego) 

Opis: 

kwota zadłużenia: 

termin wykupu wierzytelności: 

termin obowiązywania umów (o ile dotyczy) 

Odpowiedź: Nie dotyczy  
20. Zestawienie zawartych przez JST umów wsparcia: 

Czy Gmina zaplanowała w okresie prognozowanym objętym Wieloletnim Planem 

Finansowym wydatki związane z dokapitalizowaniem wynikającym z umów wsparcia? 

Odpowiedź: Gmina nie zaplanowała wydatków związanych z dokapitalizowaniem 
wynikających z umów wsparcia. 
Jeżeli Gmina zaplanowała takie wydatki to czy zostały one wzięte pod uwagę do wyliczenia 

wskaźnika obsługi długu? 

Odpowiedź: Nie dotyczy  
Jeżeli Gmina zaplanowała takie wydatki to w jakich kwotach dla każdego roku prognozy JST 

uwzględniła konieczne dekapitalizowania podmiotów z nią powiązanych z tytułu zawartych 

przez JST umów wsparcia? 

Odpowiedź: Nie dotyczy  
Jeśli Gmina planuje wydatki inwestycyjne to czy przedmiotowe wydatki będą realizowane z 

udziałem środków pochodzących z budżetu UE 

Odpowiedź: W 2020 roku Gmina nie zaplanowała realizacji wydatków z udziałem 

środków pochodzących z budżetu UE. 
W 2021 roku  Gmina zaplanowała realizację wydatków z udziałem środków UE. 

Zadanie pn. „Rozbudowa kanalizacji w aglomeracji Jabłonka i Aglomeracji Podwilk. 
Łączne nakłady 3 200 000,00 zł. Dofinansowanie na kwotę 1 510 769,33 zł.  
21. Informacje na temat zobowiązań wymagalnych - jeśli występują: w jakiej wysokości i z 

jakiego tytułu. 
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Odpowiedź: Nie dotyczy  
22. Informacje na temat należności wymagalnych - z jakiego tytułu i jakie czynności są 
podejmowane przez JST w celu ich wyegzekwowania. 

Odpowiedź: Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat. W celu wyegzekwowania 
należności wymagalnych wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze 
23. Informacje na temat farm wiatrowych znajdujących się na terenie JST: czy pobrało w 2017 

r. podatek od nieruchomości na znowelizowanych zasadach, w jakiej był wysokości i jaki 

posiada plan finansowy na jego zwrot? 

Odpowiedź: Nie dotyczy  
24. Informacje na temat wiarygodności Gminy: 

Czy na rachunkach bankowych ciążą zajęcia egzekucyjne? Jeśli TAK: jakie kwoty? 

Odpowiedź: Nie 
Czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w Bankach, zobowiązania wobec 

ZUS? Jeśli TA: jakie kwoty? 

Odpowiedź: Nie 
Czy w ciągu ostatnich 18 m-cy był prowadzony u Państwa program postępowania 

naprawczego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych?  

Odpowiedź: Nie 
Czy w ciągu ostatnich 36 m-cy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem 

komornika sądowego postępowania egzekucyjne?  

Odpowiedź: Nie 
Czy w ciągu ostatnich 2 lat zawieszone zostały organy samorządu i ustanowiono w nim zarząd 

komisaryczny albo został rozwiązany organ stanowiący?  

Odpowiedź: Nie 
Czy w ciągu ostatnich 2 lat została podjęta uchwałą o nieudzieleniu absolutorium organowi 

wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę?  

Odpowiedź: Nie 
25. Czy Gmina wyraża zgodę, aby umowa zawarta została na formularzu bankowym?  

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody 
26. W SIWZ W Rozdz. 3 Oferty częściowe zapisano: zamawiający nie dopuszcza składania 

ofert częściowych, a w Rozdz. 6 Termin wykonania zamówienia pkt. 1,,dopuszcza" częściowe 

składanie ofert  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w dniu 01.07.2020 
roku SIWZ została odpowiednio zmodyfikowana w tym zakresie.  
27. informacje na temat majątku: 

Na jakim poziomie jest dochód ze sprzedaży majątku? 

Na jaką minimalną kwotą planowane są przetargi na sprzedaż majątku i czy jakieś zostały już 
ogłoszone, jeśli tak to jaką kwotę?    

Odpowiedź: Gmina ogłosiła przetarg na zbycie nieruchomości – cena wywoławcza 80 

000,00 zł. 
28. Jeśli Gmina nie wykorzysta całości kredyt to będzie się to wiązało ze zmianą 
harmonogramu spłaty kredytu? 

Odpowiedź: Tak 
29. W ZAŁ. l do SIWZ należy wpisać całkowity koszt kredytu czyli WIBOR+ marża+ 

prowizja. 

W Rozdz. 19 przy wyborze ceny kredytuj oprocentowanie: WIBOR +marża). 

Czyli przy wyliczaniu ceny prowizja nie jest uwzględniana, tak ? 

Odpowiedź: Całkowity koszt kredytu stanowi suma WIBOR+ marża+ prowizja. 
Zamawiający dokonuje stosowanej modyfikacji zapisów Rozdziału 19 SIWZ 
30. Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów: 

1. o wyborze wójta,  

Odpowiedź: W załączeniu skan dokumentu 
2. absolutorium dla wójta za rok 2018,  

Odpowiedź: Poniżej link do uchwały 

file:///C:/Users/UG/AppData/Local/Tem p/uchwala_nr_IX_72_2019.pdf 
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3. Uchwała o powołaniu skarbnika/głównego księgowego  

Odpowiedź: W załączeniu skan dokumentu 
4. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Opinii o 

sprawozdaniu z wykonania budżetu za ostatni rok budżetowy z informacją o stanie mienia  

Odpowiedź: 
http://jablonka.nazwa.pl/v4/downloads/finanse/2019/SKM_C284e20070709120.pdf 
5. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie pozytywnej lub 

pozytywnej z uwagami Opinii o możliwości spłaty kredytu,  

Odpowiedź:  Uchwała RIO do kredytu dostępna jest na stronie internetowej. Poniżej 

link do opinii 
https://www.jablonka.pl/downloads//siwz/2020/SIWZ.RINT.271.1.9.2020/RINT.271.1.9.2
020_Uchwala_RIO_do_kredytu.pdf 
6. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za poprzedni rok budżetowy ( o ile istnieje).  

Odpowiedź: 
http://jablonka.nazwa.pl/v4/downloads/finanse/2019/Sprawozdanie_z_wykonania_budze
tu_Gminy_Jablonka_2019.pdf 

 31. Prosimy o przekazanie aktualnej informacji na temat: posiadanych przez Zamawiającego   

 kredytów  i  pożyczek i innych zobowiązań o charakterze kredytowym (leasing, factoring, 

 wykup wierzytelności)  oraz  udzielonych przez Zamawiającego pożyczek ze wskazaniem: 

 nazwa kredytodawcy/pożyczkodawcy. kwota  z umowy, aktualne zadłużenie, okresu 

 obowiązywania transakcji, zabezpieczeń, miesięczne obciążenia,  ostateczny termin 

 spłaty, data powstania zadłużenia). Prosimy o informację czy Zamawiający terminowo 

 reguluje zobowiązania wobec instytucji finansowych.   

 Odpowiedź: Pytanie nr 10 
 32. Prosimy o informację czy aktualnie nie toczy się przeciwko Zamawiającemu postępowanie 

 egzekucyjne w  kwocie wyższej niż 0,1 % dochodów Gminy za ostatni rok budżetowy), ani w  

 kwocie  wyższej niż 100.000 zl.  

 Odpowiedź: Nie 
 33. Prosimy o informację czy w przypadku spłaty występujących zobowiązań z tytułu kredytu, 

 pożyczki, emisji dłużnych instrumentów finansowych - spłacana transakcja nie jest objęta 

 restrukturyzacją i w ostatnim  roku nie występowało przeterminowanie w spłacie w kwocie 

 co najmniej 3 000 zł przez okres co  najmniej 30 dni (jako restrukturyzację traktuje się 
 zmianę warunków kredytu, pożyczki, emisji dłużnych instrumentów finansowych  lub 

 zawarcie nowej umowy spowodowane  pogorszeniem się sytuacji finansowej  jst.         gdy 

 nastąpiło opóźnienie w spłacie powyżej 30 dni. a nowa  umowa przewiduje  wydłużenie 

 terminu spłaty o co najmniej 90 dni. zmniejszenie oprocentowania,  warunkową redukcję 
 zadłużenia).  

 Odpowiedź: Nie 

34.  

Pytanie do klienta Odpowiedź klienta 

1 

Czy dopuszczacie Państwo następujący zapis w 

umowie: Wysokość i termin przekazania 

środków może nastąpić na podstawie 

zapotrzebowania złożonego przez 

Zamawiającego drogą papierową lub 

elektroniczną. 

 TAK 

2 

Prosimy o informację o posiadanych przez 

Zamawiającego udziałach w spółkach prawa 

handlowego - podanie nazwy podmiotu oraz 

REGON-u 

- 

3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapis w 

umowie kredytowej , iż w przypadku gdy stawka 
TAK 
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WIBOR 3M osiągnie wartość równą lub niższą 
od 0, do określenia stopy procentowej przyjmie 

się stawkę WIBOR 3M na poziomie 0 

powiększoną o marżę Wykonawcy. 

4 

Prosimy o informację, czy zostanie złożone 

oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie 

z art. 777 k.p.c. jeśli tak, to czy Gmina pokryje 

koszty ustanowienia tego zabezpieczenia? 

NIE 

5 

W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem / emisją 
obligacji / inną ekspozycją kredytową oraz finansowanej / -ych dotacją /–ami z UE, prosimy o 

informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy. 

1) jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o 

dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu; 

jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z 

jakich źródeł. 

 
NIE DOTYCZY 

 

Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta  

(prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi) 

 

Pytanie do klienta 
Odpowiedź 
klienta 

1 

Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia 

egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. 

PLN): 
NIE 

2 

Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w 

bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach 

(w tys. PLN): 
NIE 

3 

Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u 

Państwa   program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 
NIE 

4 

Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec 

Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne 

wszczynane na wniosek banków. 
NIE 

5 

Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o 

nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa 

jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa). 
NIE 

6 
Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa według stanu planowanego 

na koniec bieżącego roku budżetowego: 

 

wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN): 20 549 000,86 

wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. 

PLN): 
- 

wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w 

tys. PLN): 
- 

wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów 

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN): 
- 
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wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów 

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN): 
4 028 667,24 

 
 

Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z klientem 

Pytanie do klienta 
Odpowiedź 
klienta 

1 
Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem  znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o 

podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji: 

1) Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy? NIE 

2)
Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez 

Państwa)? 
NIE 

a)  
Prosimy o podanie kwoty kredytu 

(w tys. PLN): 
- 

Prosimy o podanie okresu 

kredytowania 
- 

b)  
Prosimy o podanie kwoty 

poręczenia (w tys. PLN): 
- 

Prosimy o podanie okresu 

poręczenia 
- 

3)
Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty 

na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej). 

 
W roku 2020 nie udzielaliśmy wsparcia finansowego 

a)  
Prosimy o podanie kwoty wsparcia 

finansowego szpitala (w tys. PLN): 
- 

Prosimy o podanie okresu 

wsparcia finansowego 

szpitala 
- 

2 

Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku 

przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki 

zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego pomiotu 

(komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub 

ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu. 

 
NIE 

3 

Prosimy o informację, czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację 
jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu. Jeżeli tak, to prosimy o 

podanie łącznej kwoty przejętego długu. 
NIE 

4 

Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z 

mocy prawa przez Państwo zadłużenia: 

- po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim, 

- na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,  

- stowarzyszenia, 

tj. Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu 

zwolniony. 

NIE 

Pozostałe pytania 

 

Pytanie do klienta Odpowiedź klienta 

1 
Prosimy o określenie wpływu ograniczeń wprowadzonych w 

związku z Covid 19 na aktualną sytuację finansową Gminy (czy 
TAK 
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ograniczenia wpłynęły na obniżenie poziomu  zaplanowanych 

dochodów bieżących, lub realizację planowanych inwestycji) 

2 

Dla 2020 roku (oraz kolejnych lat prognozy) zaplanowali 

Państwo nadwyżkę operacyjną na poziomie niższym od realizacji 

ostatnich dwóch lat budżetowych – prosimy o wskazanie 

przyczyn niższego poziomu planowanej do osiągnięcia 

nadwyżki.  

Wzrost wydatków bieżących 
na utrzymanie oświaty. 

3 

Dla lat 2021-2024 Gmina zaplanowała coroczne przychody z 

tytułu kredytów/pożyczek/emisji obligacji. Prosimy o wskazanie 

przyczyn/celów dla tych planów. 

Sfinansowanie deficytu 
budżetowego, spłata 
wcześniej zaciągniętych 

pożyczek i kredytów. 

 

35.Czy do wskazanego przez Gminę nr umowy może być dopisany także bankowy nr umowy? 

Odpowiedź: Tak 
36. W § 1 ust. 12 jest zapis dotyczący weksla i deklaracji wekslowej. Czy Gmina wystawia swój 

formularz weksla oraz deklaracji wekslowej? Jeżeli tak to czy Gmina wyrazi zgodę, aby weksel i 

deklaracja wekslowa były na drukach bankowych? Wówczas ust. 12 w § 1 będzie wykreślony. 

Odpowiedź: Nie. Formularz weksla przygotowywany jest przez Bank i zostaje wydany Bankowi 
w dniu podpisania umowy. 

Zapisy  ust. 12 w § 1 pozostają umowy pozostają bez zmian w tym zakresie. 
37. Czy do umowy w §3 po ust.4 można dopisać zapis: 

- Informacja o wysokości stawki WIBOR 3 M, publikowana jest w środkach masowego przekazu. 

- Zmiana oprocentowania, wynikająca ze zmiany stawki WIBOR 3 M nie stanowi zmiany Umowy i nie 

wymaga zawarcia aneksu do Umowy. 

- Zmiana oprocentowania kredytu spowodowana zmianą stawki WIBOR, będzie miała wpływ na 

wysokość naliczanych i pobieranych przez Bank odsetek lub rat kapitałowo-odsetkowych. 

- Kredytobiorca oświadcza, że formuła liczenia oprocentowania kredytu jest mu znana i zrozumiała, a 

informacje o wysokości stawek WIBOR 3 M dostępne do pozyskania i weryfikacji, co stanowi 

wystarczający sposób poinformowania Kredytobiorcy o zmianie oprocentowania wynikającego ze 

zmiany stawki WIBOR 3 M. Jednocześnie Kredytobiorca akceptuje wypełnienie przez Bank w ten 

sposób obowiązku informowania go o zmianie oprocentowania. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie powyższych zapisów. Paragraf 3 zostaje 
zmodyfikowany. Projekt umowy po zmianach w załączeniu   
38. W SIWZ jest informacja, że kredyt udzielany jest na 8 lat, a w zał, 7 do SIWZ część I (umowa), w 

§6 ust.2 wpisano spłata przez 9 lat. 

Odpowiedź: Kredyt udzielany jest na okres 8 lat. Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji 

w zapisach umowy (§6 ust.2) 
39. Jeżeli Gmina nie wykorzysta w całości, któregoś z kredytów, to po sporządzeniu nowego 

harmonogramu będzie podpisywany aneks i informacja ta umieszczona zostanie w §6 ust.3? 

Odpowiedź: Tak 
 40. Czy ust. 2 w § 10 może być zastąpiony wpisem : 

- Od niespłaconej kwoty kredytu/raty kredytu, Bank nalicza odsetki za opóźnienie w wysokości dwu 

krotności odsetek ustawowych za opóźnienie w stosunku rocznym. 

Odpowiedź: Nie  
- Odsetki ustawowe za opóźnienie są równe wysokości sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku 

Polskiego i 5,5 p.p. 

- Wysokość oprocentowania za opóźnienie ulega zmianie każdorazowo w przypadku zmiany wysokości 

stopy referencyjnej ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski. 

- Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie jest ogłaszana przez Ministra Sprawiedliwości w 

drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 

- Odsetki od niespłaconej kwoty kredytu/raty kredytu, naliczane są wg zasad określonych do 

naliczania odsetek od kredytu wykorzystanego. 

Odpowiedź: Tak 
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Zamawiający wyraża zgodę na dodanie powyższych zapisów (z wyłączeniem tiret 1). Paragraf 10 
ust 2 zostaje zmodyfikowany. Projekt umowy po zmianach w załączeniu   
41. czy w § 13 po ust. l może być wstawiony zapis: 

2. W trakcie trwania Umowy, Kredytobiorca zobowiązuje się do przekazywania Bankowi lub 

zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej informacji i dokumentów niezbędnych do oceny 

sytuacji ekonomiczno-finansowej Kredytobiorcy, a w szczególności: 

1) rocznych sprawozdań z wykonania budżetu; 

2) kwartalnych sprawozdań o nadwyżce/deficycie (Rb - NDS); 

3) kwartalnych sprawozdań o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń            
(RB-Z); 

4) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu lub niedoboru JST 

lub/i o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu JST - po otrzymaniu z Regionalnej 

Izby Obrachunkowej raz do roku; 

5) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykonania budżetu za ostatni rok - po otrzymaniu z 

Regionalnej Izby Obrachunkowej raz do roku; 

6) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze - po 

otrzymaniu z Regionalnej Izby Obrachunkowej raz do roku. 

Kredytobiorca oświadcza i zapewnia Bank, że uzyskał wszelkie niezbędne zgody i upoważnienia 

wymagane w celu zawarcia i wykonania Umowy i ustanowienia prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu 

oraz że Umowa stanowi zgodne z prawem, wiążące i wykonalne zobowiązanie Kredytobiorcy. 

Ust.2 staje się ust.3.? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie powyższych zapisów. Paragraf 13 zostaje 

zmodyfikowany. Projekt umowy po zmianach w załączeniu   
42. Jeżeli umowa ma być zawierana wyłącznie na wzorze stanowiącym zał, nr 7, to czy można w 

niej dopisać §…… o treści: 

Udostępnienie informacji o Kredytobiorcy 

1. Bank, jako Administrator Danych osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: rozporządzenie RODO), informuje, że - w związku z zawarciem 

niniejszej Umowy kredytu obrotowego - w bankowym zbiorze danych będą przetwarzane dane 

osobowe Kredytobiorcy oraz osób go reprezentujących, a także przekazane przez Kredytobiorcę dane 

osobowe pełnomocników, osób do kontaktu i innych osób upoważnionych, w celu realizacji Umowy 

kredytu. 

2. Dane osobowe, o których mowa w ust.1, będą przetwarzane przez Bank: 

1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia RODO, w celu realizacji Umowy kredytu; 

2) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO, w celu oceny zdolności kredytowej 

Kredytobiorcy oraz analizy ryzyka kredytowego (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych 

są przepisy ustawy - Prawo bankowe), a także w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 

Banku w związku z prowadzeniem działalności bankowej i realizacją zawartych przez Bank umów; 

3) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO, w celu zabezpieczenia i dochodzenia 

ewentualnych roszczeń Banku z Umowy kredytu, jako prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Bank. 

3. Bank informuje, że; 

1) w Banku wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest pod adresem 

e-mail: ……… tel………..  

2) dane osobowe, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 

zawartej z Bankiem Umowy kredytu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 

przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych 

roszczeń, tj.: 
a) po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z tej umowy - pod warunkiem uzyskania zgody osoby, 

której dane dotyczą, 
b) po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 105a ust. 3 ustawy - Prawo bankowe, ale nie dłużej 

niż przez okres 5 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania wynikającego z tej umowy, 

c) dla celów stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w art. 105a 
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ust. 4 ustawy - Prawo bankowe - przez okres 12 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania wynikającego z 

tej umowy; 

3) osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych, a zakresie, w jakim podstawą 
przetwarzania danych jest zgoda - prawo wycofania zgody, a ponadto prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

4. Bank informuje, że na podstawie art. 105  ust. 1 pkt 1c i ust. 4 ustawy - Prawo bankowe, w celu 

realizacji ustawowo określonych uprawnień i obowiązków Banku związanych z wykonywaniem 

czynności bankowych, dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, oraz informacje o 

zobowiązaniach Kredytobiorcy wynikających z czynności bankowych, których będzie stroną, mogą 
zostać przekazane przez Bank do Systemów: 

1) Bankowy Rejestr, którego Administratorem Danych jest Związek Banków Polskich (ZBP) z siedzibą 
w Warszawie, ul. Zbigniewa Herberta 8, 00-380 Warszawa, dane kontaktowe: Biuro Obsługi Klienta, 

02¬676 Warszawa, ul. Postępu 17A; adres e-mail: kontakt@zbp.pl. W ZBP wyznaczony jest inspektor 

ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@zbp.pl lub pisemnie (Biuro 

Obsługi Klienta, 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17 A); 

2) Kredytobiorcy, którego Administratorem Danych jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. (BIK) z 

siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77A, 02- 679 Warszawa, dane kontaktowe: Centrum 

Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A , adres e-mail: kontakt@bik.pl. W BIK 

wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: 

iod@bik.pl lub pisemnie (Inspektor Ochrony Danych, Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 

Warszawa, ul. Postępu 17A). 

5. Administratorzy Danych, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, będą przetwarzać dane osobowe: 

1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, w celu oceny zdolności kredytowej 

Kredytobiorcy oraz analizy ryzyka kredytowego - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych 

są przepisy ustawy - Prawo bankowe; oraz 

2) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia RODO, w celu rozpatrywania potencjalnych 

reklamacji i zgłoszonych roszczeń - podstawą prawną w tym przypadku jest prawnie uzasadniony 

interes administratora danych, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem 

reklamacji oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami, . 

a Administrator Danych, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 (Biuro Informacji Kredytowej S.A.) ponadto: 

1) w celach statystycznych i analiz, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za 

podstawę podejmowania decyzji dotyczących konkretnych osób fizycznych- podstawą prawną 
przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych wynikający 

z przepisów ustawy - Prawo bankowe; 

2) w celu stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w art. 105a 

ust. 4 ustawy - Prawo bankowe - podstawą przetwarzania danych osobowych jest przepis ustawy - 

Prawo bankowe. 

6. Dane gromadzone w Systemach Bankowy Rejestr oraz Kredytobiorcy, mogą zostać udostępnione: 

1l) bankom - informacje stanowiące tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są 
potrzebne w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz w związku ze stosowaniem metod 

wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w części trzeciej Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogu 

ostrożnościowego dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie 

(UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.); 

2) innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów - informacje stanowiące 

tajemnicę bankową  w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z udzielaniem kredytów 

i pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń; 
3) instytucjom kredytowym - informacje stanowiące tajemnicę bankową w zakresie niezbędnym do 

oceny zdolności kredytowej konsumenta, o której mowa w art. 9 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o 

kredycie konsumenckim; 

4) instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o 

kredycie konsumenckim - na zasadzie wzajemności, informacje stanowiące odpowiednio tajemnicę 
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bankową oraz informacje udostępnione przez instytucje pożyczkowe oraz podmioty, o których mowa w 

art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, w zakresie niezbędnym do oceny 

zdolności kredytowej konsumenta, o której mowa w art. 9 tej ustawy, i analizy ryzyka kredytowego. 

7. Kategorie danych przetwarzanych przez Administratorów Danych, o których mowa ust. 4: dane 

identyfikujące konsumenta: PESEL, imię i nazwisko, dane dotyczące dokumentu tożsamości, nazwisko 

rodowe, nazwisko panieńskie matki, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo, dane 

adresowe i teleadresowe, dane socjo-demograficzne, a w przypadku przedsiębiorcy - osoby fizycznej - 

nazwa i/lub imię i nazwisko, NIP, REGON, adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, a w 

przypadku spółek osobowych, także dane osobowe identyfikujące te osoby, a ponadto dane dotyczące 

zobowiązania. 

8. Administratorzy Danych, o których mowa w ust. 4, będą przetwarzali dane osobowe: 

1) dla celów wykonywania czynności bankowych - przez okres trwania zobowiązania, oraz. 

2) po wygaśnięciu zobowiązania - o ile będą im przysługiwały podstawy prawne do ich przetwarzania, 

przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie dłużej jednak niż przez 

okres wskazany w art. 105a ust. 5 ustawy - Prawo bankowe. 

9. Prawa osoby, której dane będą przetwarzane przez Administratorów Danych, o których mowa w 

ust. 4: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia oraz 

ograniczenia przetwarzania; w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest 

przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora - prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych; w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda - 

prawo wycofania zgody; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 
danych osobowych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO. 

10. Źródłem, z którego mogą zostać przekazane dane osobowe do Systemów: Bankowy Rejestr oraz 

Kredytobiorcy, jest system informatyczny Banku. 

11. Na podstawie art. 105 ust. 4d ustawy Prawo bankowe, Administratorzy Danych o których mowa w 

ust. 4, mogą przekazać instytucjom finansowym, będącym podmiotami zależnymi od banków, 

informacje o zobowiązaniach powstałych z tytułu umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1. 

12. Bank może udostępnić biurom informacji gospodarczej działającym na podstawie ustawy z dnia 9 

kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, dane o 

zobowiązaniach powstałych z tytułu umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jeżeli: 

1) łączna kwota wymagalnych zobowiązań wobec Banku: 

a) dłużnika będącego konsumentem - wynosi co najmniej 200 złotych, 

b) dłużnika niebędącego konsumentem - wynosi co najmniej 500 złotych; 

2) świadczenie albo świadczenia są wymagalne od co najmniej 30 dni; 

3) upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez Bank, listem poleconym, albo doręczenia dłużnikowi 

do rąk własnych, na adres do doręczeń wskazany przez dłużnika, a jeżeli nie wskazał takiego adresu: 

- na adres miejsca zamieszkania dłużnika będącego konsumentem; 

- na adres siedziby dłużnika niebędącego konsumentem łub miejsca wykonywania działalności 

gospodarczej, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do 

biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura. 

Kredytobiorca zobowiązuje się do przekazania osobom, których dane osobowe zostały udostępnione 

Bankowi w związku z zawarciem Umowy kredytu, informacji o których mowa w art. 14 rozporządzenia 

RODO, zakresie objętym niniejszą klauzulą informacyjną. 
Odpowiedź:  Zamawiający dodaje stosowny zapis do projektu umowy 

Projekt umowy po zmianach w załączeniu  
43. Udostępnienie w załącznikach: kolejnych załączników do umowy 

2) Oferta przetargowa; 

3) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej; 

4) Harmonogram spłat kredytu; 

5) Tabela opłat i prowizji; 

6) Regulamin; 

7) Deklaracja weksla In blanco; 

8) SIWZ, 

9) klauzule informacyjne i klauzule zgód-RODO 

Odpowiedź: Zamawiający dodaje stosowny zapis do projektu umowy 
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Projekt umowy po zmianach w załączeniu  

 

 

 

Z up. Wójta 

/-/ inż. Bolesław Wójcik 

Zastępca Wójta Gminy
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Załącznik nr 7 do SIWZ dla 

Części I 

 

UMOWA 

Nr RINT.272. … .2020 
 
 

Sporządzona w dniu.............................. w Jabłonce pomiędzy Gminą Jabłonka zwaną 
dalej Zamawiającym, NIP 735-28-56-459, REGON 491892222 

reprezentowaną przez Wójta Gminy Jabłonka – Pana Antoniego Karlak  

przy kontrasygnacie: Skarbnika Gminy Pani mgr Danuty Sarniak  

 

a   ............................................................................... 

z siedzibą: .................................................................. 
NIP: ........................................................................... 

Wpisaną do ................................................................ 

reprezentowaną przez: ................................................ 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą  
 
zwany dalej „Bankiem”, reprezentowany przez: 

 
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każde z osobna „Stroną” 

 

PREAMBUŁA 
 

Działając na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, w 

wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonego przez Kredytobiorcę przetargu 

nieograniczonego, strony niniejszym zawierają umowę w sprawie zamówienia publicznego 

w przedmiocie udzielenia kredytu, na zasadach określonych w SIWZ i n.n. umowie. 

 

§ 1 
1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Bank udziela 

Kredytobiorcy kredytu długoterminowego zwanego dalej kredytem, w kwocie łącznej 

1.683.199,00 zł (słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące sto 

dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie 
planowanego deficytu budżetu Gminy Jabłonka z okresem spłaty 2021-2028 na 

zasadach określonych w niniejszej umowie.  

2. Kredyt zostanie uruchomiony w całości w roku 2020 z zastrzeżeniem § 2 

3. Ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa z dniem 31 grudnia 2020 r. 

4. Zakończenie okresu wykorzystania kredytu przypada na dzień 31 grudnia 2020 r. lub na 

dzień następny po dniu złożenia przez Kredytobiorcę pisemnego oświadczenia o 

rezygnacji z dalszego wykorzystania kredytu. 

5. Strony ustalają następujące terminy i kwoty spłaty kredytu: 

- w 2021 r. - cztery raty w wysokości po 52.500,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące 

pięćset złotych), 

- w 2022 r. - cztery raty w wysokości po 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), 

 

- w 2023 r. - cztery raty w wysokości po 52.500,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące 

pięćset złotych), 

- w 2024 r. - cztery raty w wysokości po 52.500,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące 

pięćset złotych),  
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- w 2025 r. - cztery raty w wysokości po 52.500,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące 

pięćset złotych), 

- w 2026 r. - cztery raty w wysokości po 52.500,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące 

pięćset złotych),  

- w 2027 r. - cztery raty w wysokości po 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych), 

- w 2028 r. - trzy raty w wysokości po 52.500,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące 

pięćset złotych) oraz jedna rata w wysokości 55.699,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć 
tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych). 

6. Kredyt udzielony będzie na okres 8 lat z okresem spłaty rozpoczynającym się najpóźniej 

do 31 marca 2021 r. 

7. Kredytobiorca oświadcza, że środki z kredytu przeznaczy na finansowanie planowanego 

deficytu budżetu Gminy Jabłonka. 

8.  Kredyt uruchamiany jest na podstawie pisemnych dyspozycji (wniosków lub 

formularzy bankowych) złożonych przez Kredytobiorcę zależnie od aktualnego 

zapotrzebowania Kredytobiorcy na środki z kredytu, realizowanych przez Bank w 

dowolnych terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego.  

9. Zaciągnięte zobowiązanie pieniężne, o którym mowa w §1 zostanie pokryte z 

dochodów własnych budżetu Gminy Jabłonka w latach 2021-2028.  

10. Kredytobiorca zobowiązuje się do przedstawienia w dniu podpisania umowy: 

- aktualnych zaświadczeń o niezaleganiu z ZUS i US 

- pozytywnej uchwały RIO o możliwości spłaty kredytu zaciągniętego przez Gminę 
Jabłonka 

11. Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu stanowi weksel in blanco wraz 

z deklaracją wekslową (z kontrasygnatą Skarbnika Gminy). 

12. Weksel, wraz z deklaracją wekslową, zostanie - za pokwitowaniem - wydany 

Bankowi przy podpisaniu tej umowy. Stanowi to warunek wypłaty kwoty kredytu. 
 

§2 
1. Kredytobiorca zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości, tj. obniżenia kwoty kredytu, 

wskazanej w §1 lub terminów i wysokości transz kredytu bez żadnych konsekwencji 

finansowych.  

2. Kredytobiorca zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykorzystania części kredytu, bez 

ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.  

3. Kredytobiorca zastrzega sobie prawo rezygnacji z zaciągnięcia kredytu bez żadnych 

konsekwencji finansowych. 

4. Kredytobiorca zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty bez ponoszenia 

dodatkowych opłat i prowizji. O terminie daty spłaty Kredytobiorca powiadomi Bank w 

terminie 2 dni przed datą spłaty. 

 

§3 
1. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym. Stawka 

oprocentowania składa się z marży banku i stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia miesiąca 

kończącego kwartał kalendarzowy, poprzedzający okres obrachunkowy, lub ostatniego 

dnia roboczego przed datą, jeżeli w danym dniu nie ma notowania. 

2. Marża Banku jest stała w całym okresie obowiązywania umowy. 

3. W dniu podpisania umowy stopa procentowa wynosi .....% w stosunku rocznym. Stopa 

procentowa uwzględnia niezmienną marżę banku w wysokości ......%. 

4. Zmiana wysokości oprocentowania dla kolejnych okresów obrachunkowych następuje 

w pierwszym dniu miesiąca rozpoczynającego dany kwartał kalendarzowy. 

4.1 Informacja o wysokości stawki WIBOR 3 M, publikowana jest w środkach masowego 

przekazu. 
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4.2 Zmiana oprocentowania, wynikająca ze zmiany stawki WIBOR 3 M nie stanowi 

zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. 

4.3 Zmiana oprocentowania kredytu spowodowana zmianą stawki WIBOR, będzie miała 

wpływ na wysokość naliczanych i pobieranych przez Bank odsetek lub rat kapitałowo-

odsetkowych. 

4.4 Kredytobiorca oświadcza, że formuła liczenia oprocentowania kredytu jest mu znana i 

zrozumiała, a informacje o wysokości stawek WIBOR 3 M dostępne do pozyskania i 

weryfikacji, co stanowi wystarczający sposób poinformowania Kredytobiorcy o zmianie 

oprocentowania wynikającego ze zmiany stawki WIBOR 3 M. Jednocześnie 

Kredytobiorca akceptuje wypełnienie przez Bank w ten sposób obowiązku informowania 

go o zmianie oprocentowania. 

5. Bank nalicza odsetki od faktycznie wykorzystanych środków kredytu, w kwartalnych 

okresach obrachunkowych  

6. Do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania 

kredytu w stosunku do 365/366 (w roku przestępnym) dni w roku. 

7. Bank powiadamia kredytobiorcę o wysokości należnych do spłaty odsetek przynajmniej 

na siedem dni roboczych przed planowanym terminem spłaty zadłużenia, drogą 
elektroniczną, faksem lub pisemnie. 

8. Spłata kapitału i odsetek następuje do ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał 

kalendarzowy, którego dotyczy okres obrachunkowy. Jeżeli data spłaty kredytu lub 

odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, uważa się, że ustalony termin został 

zachowany, jeżeli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w 

umowie - strony ustalają, że sobota nie jest dniem roboczym. 

9. Oprocentowanie Kredytu ustalane jest w stosunku rocznym, według zmiennej stopy 

procentowej równej wysokości stawki referencyjnej (WIBOR 3M), powiększonej o marżę 
Banku, z zastrzeżeniem, że stopa procentowa nie może być niższa niż marża Banku, jak 

również nie może być niższa niż zero. 

 

§4 
1. Odsetki od kredytu będą spłacane w okresach kwartalnych do ostatniego dnia miesiąca 

kończącego kwartał kalendarzowy. Pierwsze odsetki płatne do 31.03.2021 r. 

2. Spłata odsetek od kredytu następuje w walucie polskiej na rachunek wskazany przez 

Bank.  

 

§5 
1. Bank nie pobierze żadnych dodatkowych opłat w tym prowizji za udzielenie kredytu, z 

zastrzeżeniem ust.2. 

2. Z tytułu zawartej umowy Bank pobierze prowizję w wysokości … % od kwoty 

wykorzystanego kredytu, płatną w walucie kredytu w dniu spłaty pierwszej raty 

kredytu.  
 

  

§6 

1. Ustala się okres karencji w spłacie kredytu do dnia 30.03.2021 roku. 

2. Spłata kredytu rozpocznie się najpóźniej od 31.03.2021 r. i trwać będzie przez okres 8 

lat.  

3. Kredyt spłacany będzie sukcesywnie, w kwartalnych ratach:  

• w roku 2021 spłata 4 rat po 52.500,00 zł, 

• w roku 2022 spłata 4 rat po 5.000,00 zł, 

• w roku 2023 spłata 4 rat po 52.500,00 zł, 
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• w roku 2024 spłata 4 rat po 52.500,00 zł,, 

• w roku 2025 spłata 4 rat po 52.500,00 zł, 

• w roku 2026 spłata 4 rat po 52.500,00 zł, 

• w roku 2027 spłata 4 rat po 100.000,00 zł,  

• w roku 2028 spłata 3 rat po 52.500,00 zł  oraz 1 rata w wysokości 55.699,00 zł. 

W przypadku zmiany wysokości kwoty kredytu zgodnie z § 2 ust. 1, strony ustalą 
wysokości kwartalnych rat. 

4. Kredytobiorca ma prawo do wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub w części 

aktualnego zadłużenia przed terminem ustalonym w umowie, pod warunkiem, że 

powiadomi Bank o planowanym terminie spłaty, z co najmniej 2 dniowym 

wyprzedzeniem, podając datę i wysokość wcześniejszej spłaty.  

5. Ostatecznie kredyt, wraz z odsetkami, zostanie spłacony do dnia 31.12.2028 roku. 
 

 

§7 
1. Spłata kredytu nastąpi w walucie polskiej na rachunek wskazany przez Bank. 

2. Kredytobiorca będzie wykorzystywał kredyt w walucie polskiej w formie 

bezgotówkowej zgodnie z przeznaczeniem i do wysokości udzielonego kredytu na 

rachunek bieżący Kredytobiorcy. 

 

§8 
1. Strony ustalają, że łączna wartość odsetek i prowizji (pełne koszty udzielenia kredytu) 

od kwoty 1.683.199,00 zł (słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące sto 

dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) zgodnie z wybraną w trybie przetargu ofertą 
Banku (formularz ofertowy, stanowią załączniki nr 1 do umowy) wynosi............... zł 

(słownie: ................ złotych) z zastrzeżeniem ust.2 

2. Końcowa wartość przedmiotu umowy zostanie ustalona w oparciu o faktyczną wielkość 
wykorzystanego kredytu oraz zapisów niniejszej umowy mających wpływ na cenę kredytu. 

 

§9 
1. Termin spłaty raty kredytu jest zachowany w przypadku wpływu do Banku środków 

najpóźniej w dniu wyznaczonym do spłaty. 

2. Jeżeli data spłaty kredytu lub odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy 

uważa się, że ustalony termin został zachowany, jeżeli spłata nastąpi w pierwszym dniu 

roboczym po terminie określonym w umowie kredytu. Sobota nie jest uznawana przez 

Strony za dzień roboczy. 

 

§10 
1. Niespłacenie kredytu z odsetkami w całości lub w części w ustalonym terminie 

powoduje uznanie nie spłaconej kwoty za zadłużenie przeterminowane. 

2. Od niespłaconej kwoty kredytu  Bank nalicza: 

- odsetki ustawowe za opóźnienie są równe wysokości sumy stopy referencyjnej 

Narodowego Banku Polskiego i 5,5 p.p. 

- wysokość oprocentowania za opóźnienie ulega zmianie każdorazowo w przypadku 

zmiany wysokości stopy referencyjnej ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski. 

- wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie jest ogłaszana przez Ministra 

Sprawiedliwości w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 

Polskiej „Monitor Polski”. 

- odsetki od niespłaconej kwoty kredytu/raty kredytu, naliczane są wg zasad określonych 

do naliczania odsetek od kredytu wykorzystanego. 
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3. Bank w terminie 3 dni roboczych po upływie terminu spłaty zawiadomi Kredytobiorcę 
listem poleconym o powstaniu zadłużenia przeterminowanego, wzywając do zapłaty 

zaległych należności. 

 

§11 
1. Spłata kredytu jest zabezpieczona wystawionym przez Kredytobiorcę wekslem własnym 

in blanco wraz z deklaracją wekslową (z kontrasygnatą Skarbnika Gminy). 

2. Koszty z tytułu ustanowienia i zwolnienia prawnego zabezpieczenia ponosi 

Kredytobiorca. 

§12 
1. Bank może wstrzymać kredytowanie lub wypowiedzieć całość albo część udzielonego 

kredytu, przed umownym terminem spłaty w przypadku niedotrzymania przez 

kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu w tym wykorzystania kredytu na inny cel niż 
przewidziany albo w przypadku utraty przez kredytobiorcę zdolności kredytowej.  

2. Termin wypowiedzenia umowy wynosi 3 miesiące i liczony jest od dnia następnego po 

dniu doręczenia wypowiedzenia. W razie wypowiedzenia umowy kredytu Kredytobiorca 

jest zobowiązany do spłaty całego istniejącego zadłużenia najpóźniej w dniu upływu 

okresu wypowiedzenia. Po tym terminie niespłacona należność staje się zadłużeniem 

przeterminowanym. 

3. Za datę doręczenia zawiadomienia o wypowiedzeniu uznaje się dzień doręczenia 

zawiadomienia osobiście bądź listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

4. Z chwilą wypowiedzenia umowy o kredyt następuje wstrzymanie wypłat z rachunku i 

wyznaczenia nowego, uzgodnionego przez strony w formie pisemnej, terminu spłaty 

zadłużenia. 

 

§13 
Kredytobiorca zobowiązuje się do: 

1. udzielania na prośbę Banku wyjaśnień i udostępnienia dokumentów, tj. bilansu, 

rachunku zysków i strat, przepływów pieniężnych, w szczególności umożliwiających 

ocenę zdolności Kredytobiorcy do terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami, 

2. W trakcie trwania Umowy, Kredytobiorca zobowiązuje się do przekazywania 

Bankowi lub zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej informacji i 

dokumentów niezbędnych do oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Kredytobiorcy, 

a w szczególności: 

1) rocznych sprawozdań z wykonania budżetu; 

2) kwartalnych sprawozdań o nadwyżce/deficycie (Rb - NDS); 

3) kwartalnych sprawozdań o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji 

i poręczeń (RB-Z); 

4) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu lub 

niedoboru JST lub/i o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu 

JST - po otrzymaniu z Regionalnej Izby Obrachunkowej raz do roku; 

5) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykonania budżetu za ostatni rok - po 

otrzymaniu z Regionalnej Izby Obrachunkowej raz do roku; 

6) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przebiegu wykonania budżetu za 

pierwsze półrocze - po otrzymaniu z Regionalnej Izby Obrachunkowej raz do roku. 

Kredytobiorca oświadcza i zapewnia Bank, że uzyskał wszelkie niezbędne zgody i 

upoważnienia wymagane w celu zawarcia i wykonania Umowy i ustanowienia 

prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu oraz że Umowa stanowi zgodne z prawem, 

wiążące i wykonalne zobowiązanie Kredytobiorcy. 
3. powiadomienia Banku o wszelkich zmianach związanych z jego nazwą i siedzibą, 
statusem prawnym. 
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§14 
Strony dodatkowo ustalają, co następuje: 

1. Kredytobiorcy przysługuje prawo do negocjowania warunków spłaty odsetek za zwłokę 
i stopy oprocentowania zadłużenia przeterminowanego. 

2. Strony zobowiązują się wzajemnie informować o istotnych zmianach przepisów prawa 

mogących mieć wpływ na realizację umowy. 

3. Kredytobiorca nie poniesie żadnych kosztów z tytułu niewykorzystania pełnej kwoty 

kredytu, o której mowa w § 1 ust. 1 umowy kredytu. 

4. Kredytobiorca nie poniesie żadnych kosztów z tytułu dokonania wcześniejszych spłat 

kredytu i odsetek. 

 

§15 
1. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r, poz. 1843 z późn. zm. ), wymaga 

zatrudnienia przez Bank na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 

w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonaniu pracy w sposób 

określony  w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t j. Dz. U. 

2019 poz. 1040 z poźn. zm.), tj. osób wykonujących czynności faktyczne związane z 

udzielaniem kredytu, w tym czynności związane z obsługą księgową kredytu. 

1) W trakcie realizacji zamówienia Kredytobiorca uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Banku odnośnie spełniania przez Bank lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Kredytobiorca 

uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej 

wymienionych wymogów i dokonywania ich oceny; 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania wyżej wymienionych wymogów. 

2) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Kredytobiorcy w 

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie (nie krótszym niż 7 dni) Bank przedłoży 

Kredytobiorcy wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę : 
a) oświadczenie Banku o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Kredytobiorcy, 

oświadczenie to powinno zawierać w szczególności dokładne określenie 

podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, 

że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i 
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 

imieniu Banku; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Bank kopię umowy/umów o 

pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których 

dotyczy wyżej wymienione oświadczenie Banku; kopia umowy/umów powinna 

zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie 

danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, numerów PESEL 

pracowników); imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji, 

informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy i wymiar etatu 

powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

Z tytułu niespełnienia przez Bank wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
Kredytobiorca przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Bank kary 

umownej w kwocie 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych). Niezłożenie przez Bank w 

wyznaczonym przez Kredytobiorcę terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia 
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spełnienia przez Bank wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane 

będzie jako niespełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 
2. Bank zobowiązany jest do wyznaczenia odpowiedniej ilości osób do realizacji 

przedmiotu umowy. 

 

§16 
1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy, dopuszczalne są tylko w granicach 

określonych przez art. 144 ust.1, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r, poz. 1843 z późn. zm.) i wymagają zachowania formy 

pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z wyjątkiem zmiany stawki oprocentowania, 

która dokonywana jest w trybie § 3 ust. 7. 

2. Warunki zmiany wynagrodzenia, sposobu wykonania przedmiotu zamówienia lub 

umówionego terminu wykonania zadania, jakie w umowie dopuszcza Zamawiający  na 

podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp. Zmiana postanowień zawartej umowy może 

nastąpić w następujących  przypadkach: 

a) Siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;  

b) Zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z 

realizacji części przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy;  

c) niezgodności dokumentacji zgromadzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego z rzeczywistym stanem faktycznym, który ujawni się w toku realizacji przez 

Wykonawcę zamówienia publicznego, a jest wynikiem okoliczności niezawinionych przez 

Zamawiającego 

d) wystąpienie zdarzeń niezależnych od stron umowy, powodujących potrzeb 

wprowadzenia do treści umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla zamawiającego, 

bez zwiększenia ustalonego wynagrodzenia. 

e) zmiana podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot 

umowy 

f) zmniejszenie wysokości kredytu lub zmiana liczby transz, ich terminów i wysokości  

g) pozostałe zmiany określone w umowie (projekcie umowy)  

h) zmiany wysokości, tj. obniżenia kwoty kredytu, lub terminów i wysokości transz 

kredytu  

i) rezygnacja z wykorzystania części kredytu,  

j) rezygnacja z zaciągnięcia kredytu 

k) wcześniejsza spłata bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji. 

3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w sposobie wykonywania Umowy, w 

przypadku, gdy wystąpi co najmniej jedna z poniższych sytuacji: 

a) wprowadzenie zmian w dokumentacji, pociągających za sobą konieczność zmiany 

Umowy, spowodowanych zmianami w przepisach prawa, normach i standardach lub 

zmianami w wiedzy technicznej, 

b) zmiany w przepisach prawa, normach i standardach lub zmiany w wiedzy technicznej. 

4. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w wynagrodzeniu w przypadku zmian: 

4.1) w przypadkach zmiany (dotyczy umów zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy): 

a) stawki podatku od towarów i usług 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę,. 
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (zgodnie z art. 142 

ust. 5 ustawy Pzp umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy). 
Jeżeli Wykonawca złoży wniosek w terminie do 30 dni od daty wystąpienia zmiany wyżej wskazanych przepisów to 

zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o których mowa w pkt.4.1. Jeżeli 

Wykonawca złoży wniosek po upływie 30 dni od daty wejścia w życie wyżej wskazanych przepisów to zmiana 

wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia złożenia wniosku. 
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W wypadku zmiany, o której mowa w pkt. 4.1 a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w 

aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

W przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 4.1 b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu 

całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie 

do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 

W przypadku zmiany, o którym mowa w pkt.4.1 c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu 

całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy 

zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz 

Zamawiającego. 

Za wyjątkiem sytuacji o której mowa w pkt. 4.1 a) wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga złożenia 

przez Wykonawcę oprócz wniosku także dokumentów uzasadniających wnioskowaną wysokość dodatkowych koszów 

wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w pkt. 4.1 b) i w pkt. 4.1 c). 

Zamawiający w terminie 7 dni od daty ich otrzymania, zobowiązany jest do dokonania ich oceny pod kątem czy 

potwierdzają wnioskowaną zmianę wynagrodzenia 

5. Zmiana może dotyczyć tylko tych postanowień umowy, na których treść mają wpływ 

okoliczności określone w opisanych powyżej przypadkach. 

6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się za zgodą obydwu Stron, w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§17 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i 

Prawa bankowego oraz innych ustaw, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych 

nie stanowią inaczej. 

 

 

§18 
Udostępnienie informacji o Kredytobiorcy 

1. Bank, jako Administrator Danych osobowych w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: 

rozporządzenie RODO), informuje, że - w związku z zawarciem niniejszej Umowy 

kredytu obrotowego - w bankowym zbiorze danych będą przetwarzane dane osobowe 

Kredytobiorcy oraz osób go reprezentujących, a także przekazane przez Kredytobiorcę 
dane osobowe pełnomocników, osób do kontaktu i innych osób upoważnionych, w celu 

realizacji Umowy kredytu. 

2. Dane osobowe, o których mowa w ust.1, będą przetwarzane przez Bank: 

1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia RODO, w celu realizacji Umowy 

kredytu; 

2) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO, w celu oceny zdolności 

kredytowej Kredytobiorcy oraz analizy ryzyka kredytowego (podstawą prawną 
przetwarzania danych osobowych są przepisy ustawy - Prawo bankowe), a także w celu 

wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Banku w związku z prowadzeniem 

działalności bankowej i realizacją zawartych przez Bank umów; 

3) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO, w celu zabezpieczenia i 

dochodzenia ewentualnych roszczeń Banku z Umowy kredytu, jako prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank. 

3. Bank informuje, że; 

1) w Banku wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy 

jest pod adresem e-mail: ……… tel………..  

2) dane osobowe, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez okres niezbędny do 

realizacji zawartej z Bankiem Umowy kredytu, a po tym czasie przez okres oraz w 

zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub dla 

zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń, tj.: 
a) po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z tej umowy - pod warunkiem 
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uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą, 
b) po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 105a ust. 3 ustawy - Prawo 

bankowe, ale nie dłużej niż przez okres 5 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania 

wynikającego z tej umowy, 

c) dla celów stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których 

mowa w art. 105a ust. 4 ustawy - Prawo bankowe - przez okres 12 lat od dnia wygaśnięcia 

zobowiązania wynikającego z tej umowy; 

3) osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych, a zakresie, 

w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda - prawo wycofania zgody, a ponadto 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

4. Bank informuje, że na podstawie art. 105  ust. 1 pkt 1c i ust. 4 ustawy - Prawo bankowe, 

w celu realizacji ustawowo określonych uprawnień i obowiązków Banku związanych z 

wykonywaniem czynności bankowych, dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, oraz 

informacje o zobowiązaniach Kredytobiorcy wynikających z czynności bankowych, 

których będzie stroną, mogą zostać przekazane przez Bank do Systemów: 

1) Bankowy Rejestr, którego Administratorem Danych jest Związek Banków Polskich 

(ZBP) z siedzibą w Warszawie, ul. Zbigniewa Herberta 8, 00-380 Warszawa, dane 

kontaktowe: Biuro Obsługi Klienta, 02¬676 Warszawa, ul. Postępu 17A; adres e-mail: 

kontakt@zbp.pl. W ZBP wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można 

skontaktować się poprzez e-mail: iod@zbp.pl lub pisemnie (Biuro Obsługi Klienta, 02-676 

Warszawa, ul. Postępu 17 A); 

2) Kredytobiorcy, którego Administratorem Danych jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. 

(BIK) z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77A, 02- 679 Warszawa, dane 

kontaktowe: Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A , 

adres e-mail: kontakt@bik.pl. W BIK wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z 

którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@bik.pl lub pisemnie (Inspektor 

Ochrony Danych, Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 

17A). 

5. Administratorzy Danych, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, będą przetwarzać dane 

osobowe: 

1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, w celu oceny zdolności 

kredytowej Kredytobiorcy oraz analizy ryzyka kredytowego - podstawą prawną 
przetwarzania danych osobowych są przepisy ustawy - Prawo bankowe; oraz 

2) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia RODO, w celu rozpatrywania 

potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń - podstawą prawną w tym przypadku jest 

prawnie uzasadniony interes administratora danych, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia 

będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami, . 

a Administrator Danych, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 (Biuro Informacji Kredytowej 

S.A.) ponadto: 

1) w celach statystycznych i analiz, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik 

ten nie służy za podstawę podejmowania decyzji dotyczących konkretnych osób 

fizycznych- podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony 

interes administratora danych wynikający z przepisów ustawy - Prawo bankowe; 

2) w celu stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których 

mowa w art. 105a ust. 4 ustawy - Prawo bankowe - podstawą przetwarzania danych 

osobowych jest przepis ustawy - Prawo bankowe. 

6. Dane gromadzone w Systemach Bankowy Rejestr oraz Kredytobiorcy, mogą zostać 
udostępnione: 

1l) bankom - informacje stanowiące tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te 
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są potrzebne w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz w związku ze 

stosowaniem metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w części 

trzeciej Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 

czerwca 2013 r. w sprawie wymogu ostrożnościowego dla instytucji kredytowych i firm 

inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 

27.06.2013, str. 1, z późn. zm.); 

2) innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów - informacje 

stanowiące tajemnicę bankową  w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku 

z udzielaniem kredytów i pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń; 
3) instytucjom kredytowym - informacje stanowiące tajemnicę bankową w zakresie 

niezbędnym do oceny zdolności kredytowej konsumenta, o której mowa w art. 9 ustawy z 

dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; 

4) instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 

12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim - na zasadzie wzajemności, informacje 

stanowiące odpowiednio tajemnicę bankową oraz informacje udostępnione przez instytucje 

pożyczkowe oraz podmioty, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o 

kredycie konsumenckim, w zakresie niezbędnym do oceny zdolności kredytowej 

konsumenta, o której mowa w art. 9 tej ustawy, i analizy ryzyka kredytowego. 

7. Kategorie danych przetwarzanych przez Administratorów Danych, o których mowa 

ust. 4: dane identyfikujące konsumenta: PESEL, imię i nazwisko, dane dotyczące 

dokumentu tożsamości, nazwisko rodowe, nazwisko panieńskie matki, imiona rodziców, 

data i miejsce urodzenia, obywatelstwo, dane adresowe i teleadresowe, dane socjo-

demograficzne, a w przypadku przedsiębiorcy - osoby fizycznej - nazwa i/lub imię i 

nazwisko, NIP, REGON, adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, a w 

przypadku spółek osobowych, także dane osobowe identyfikujące te osoby, a ponadto dane 

dotyczące zobowiązania. 

8. Administratorzy Danych, o których mowa w ust. 4, będą przetwarzali dane 

osobowe: 

1) dla celów wykonywania czynności bankowych - przez okres trwania zobowiązania, 

oraz. 

2) po wygaśnięciu zobowiązania - o ile będą im przysługiwały podstawy prawne do 

ich przetwarzania, przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa, nie dłużej jednak niż przez okres wskazany w art. 105a ust. 5 ustawy - Prawo 

bankowe. 

9. Prawa osoby, której dane będą przetwarzane przez Administratorów Danych, o 

których mowa w ust. 4: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich 

sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania; w zakresie, w jakim podstawą 
przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu 

administratora - prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; w 

zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda - prawo wycofania zgody; 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 

RODO. 

10. Źródłem, z którego mogą zostać przekazane dane osobowe do Systemów: Bankowy 

Rejestr oraz Kredytobiorcy, jest system informatyczny Banku. 

11. Na podstawie art. 105 ust. 4d ustawy Prawo bankowe, Administratorzy Danych o 

których mowa w ust. 4, mogą przekazać instytucjom finansowym, będącym podmiotami 

zależnymi od banków, informacje o zobowiązaniach powstałych z tytułu umowy, o której 

mowa w ust. 2 pkt 1. 

12. Bank może udostępnić biurom informacji gospodarczej działającym na podstawie 

ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie 

danych gospodarczych, dane o zobowiązaniach powstałych z tytułu umowy, o której mowa 
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w ust. 2 pkt 1, jeżeli: 

1) łączna kwota wymagalnych zobowiązań wobec Banku: 

a) dłużnika będącego konsumentem - wynosi co najmniej 200 złotych, 

b) dłużnika niebędącego konsumentem - wynosi co najmniej 500 złotych; 

2) świadczenie albo świadczenia są wymagalne od co najmniej 30 dni; 

3) upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez Bank, listem poleconym, albo 

doręczenia dłużnikowi do rąk własnych, na adres do doręczeń wskazany przez dłużnika, a 

jeżeli nie wskazał takiego adresu: 

- na adres miejsca zamieszkania dłużnika będącego konsumentem; 

- na adres siedziby dłużnika niebędącego konsumentem łub miejsca wykonywania 

działalności gospodarczej, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze 

przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura. 

Kredytobiorca zobowiązuje się do przekazania osobom, których dane osobowe zostały 

udostępnione Bankowi w związku z zawarciem Umowy kredytu, informacji o których 

mowa w art. 14 rozporządzenia RODO, zakresie objętym niniejszą klauzulą informacyjną 
 

§19 
Do rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem niniejszej umowy właściwy będzie 

sąd siedziby Kredytobiorcy. 

 

§20 
Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla Banku i Kredytobiorcy. 

 

 

Załączniki: 

1) Formularz ofertowy (oferta przetargowa) 

2) SIWZ 

3) deklaracja weksla In blanco 

4) Informacja o wyborze oferty 

5) harmonogram spłaty kredytu 

6) Tabela opłat i prowizji 

7) klauzule informacyjne i klauzule zgód RODO 

 

 

____________________ ___________________ 
Kredytobiorca         Bank 
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Załącznik nr 7 do SIWZ dla 

Części II 

 

UMOWA 
Nr RINT.272.. … .2020 

 

Sporządzona w dniu.............................. w Jabłonce pomiędzy Gminą Jabłonka zwaną 
dalej Zamawiającym, NIP 735-28-56-459, REGON 491892222 

reprezentowaną przez Wójta Gminy Jabłonka – Pana Antoniego Karlak  

przy kontrasygnacie: Skarbnika Gminy Pani mgr Danuty Sarniak  

 

a   ............................................................................... 

z siedzibą: .................................................................. 
NIP: ........................................................................... 

Wpisaną do ................................................................ 

reprezentowaną przez: ................................................ 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą  
 
zwany dalej „Bankiem”, reprezentowany przez: 

 
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każde z osobna „Stroną” 

 

PREAMBUŁA 
 

Działając na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, w 

wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonego przez Kredytobiorcę przetargu 

nieograniczonego, strony niniejszym zawierają umowę w sprawie zamówienia publicznego 

w przedmiocie udzielenia kredytu, na zasadach określonych w SIWZ i n.n. umowie. 

 

§ 1 
2. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Bank udziela 

Kredytobiorcy kredytu długoterminowego zwanego dalej kredytem, w kwocie łącznej 

4.314.694,00 zł (słownie: cztery miliony trzysta czternaście tysięcy sześćset 

dziewięćdziesiąt cztery złote 00/100) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej 
zaciągniętych kredytów i pożyczek z okresem spłaty 2021-2028 na zasadach 

określonych w niniejszej umowie.  

2. Kredyt zostanie uruchomiony w całości w roku 2020 z zastrzeżeniem § 2 

3. Ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa z dniem 31 grudnia 2020 r. 

4. Zakończenie okresu wykorzystania kredytu przypada na dzień 31 grudnia 2020 r. lub na 

dzień następny po dniu złożenia przez Kredytobiorcę pisemnego oświadczenia o 

rezygnacji z dalszego wykorzystania kredytu. 

5. Strony ustalają następujące terminy i kwoty spłaty kredytu: 

- w 2021 r. - cztery raty w wysokości po 135.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści pięć 
tysięcy złotych), 

- w 2022 r. - cztery raty w wysokości po 7.500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset 

złotych), 

- w 2023 r. - cztery raty w wysokości po 135.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści pięć 
tysięcy złotych), 

- w 2024 r. - cztery raty w wysokości po 135.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści pięć 
tysięcy złotych), 
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- w 2025 r. - cztery raty w wysokości po 135.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści pięć 
tysięcy złotych), 

- w 2026 r. - cztery raty w wysokości po 135.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści pięć 
tysięcy złotych), 

- w 2027 r. - cztery raty w wysokości po 175.000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć 
tysięcy złotych), 

- w 2028 r. - trzy raty w wysokości po 221.000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia jeden 

tysięcy złotych) oraz jedna rata w wysokości 221.694,09 zł (słownie: dwieście dwadzieścia 

jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote 09/100). 

6. Kredyt udzielony będzie na okres 8 lat z okresem spłaty rozpoczynającym się najpóźniej 

do 31 marca 2021 r. 

7. Kredytobiorca oświadcza, że środki z kredytu przeznaczy na spłatę wcześniej 

zaciągniętych kredytów i pożyczek. 

8.  Kredyt uruchamiany jest na podstawie pisemnych dyspozycji (wniosków lub 

formularzy bankowych) złożonych przez Kredytobiorcę zależnie od aktualnego 

zapotrzebowania Kredytobiorcy na środki z kredytu, realizowanych przez Bank w 

dowolnych terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego.  

9. Zaciągnięte zobowiązanie pieniężne, o którym mowa w §1 zostanie pokryte z 

dochodów własnych budżetu Gminy Jabłonka w latach 2021-2028.  

10. Kredytobiorca zobowiązuje się do przedstawienia w dniu podpisania umowy: 

- aktualnych zaświadczeń o niezaleganiu z ZUS i US 

- pozytywnej uchwały RIO o możliwości spłaty kredytu zaciągniętego przez Gminę 
Jabłonka 

11. Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu stanowi weksel in blanco wraz z 

deklaracją wekslową (z kontrasygnatą Skarbnika Gminy). 

12. Weksel, wraz z deklaracją wekslową, zostanie - za pokwitowaniem - wydany 

Bankowi przy podpisaniu tej umowy. Stanowi to warunek wypłaty kwoty kredytu. 
 

§2 
1. Kredytobiorca zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości, tj. obniżenia kwoty kredytu, 

wskazanej w § 1 lub terminów i wysokości transz kredytu bez żadnych konsekwencji 

finansowych.  

2. Kredytobiorca zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykorzystania części kredytu, bez 

ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.  

3. Kredytobiorca zastrzega sobie prawo rezygnacji z zaciągnięcia kredytu bez żadnych 

konsekwencji finansowych. 

4. Kredytobiorca zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty bez ponoszenia 

dodatkowych opłat i prowizji. O terminie daty spłaty Kredytobiorca powiadomi Bank w 

terminie 2 dni przed datą spłaty. 

 

§3 
1. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym. Stawka 

oprocentowania składa się z marży banku i stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia miesiąca 

kończącego kwartał kalendarzowy, poprzedzający okres obrachunkowy, lub ostatniego 

dnia roboczego przed datą, jeżeli w danym dniu nie ma notowania. 

2. Marża Banku jest stała w całym okresie obowiązywania umowy. 

3. W dniu podpisania umowy stopa procentowa wynosi .....% w stosunku rocznym. Stopa 

procentowa uwzględnia niezmienną marżę banku w wysokości ......%. 

4. Zmiana wysokości oprocentowania dla kolejnych okresów obrachunkowych następuje 

w pierwszym dniu miesiąca rozpoczynającego dany kwartał kalendarzowy. 

4.1 Informacja o wysokości stawki WIBOR 3 M, publikowana jest w środkach masowego 

przekazu. 
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4.2 Zmiana oprocentowania, wynikająca ze zmiany stawki WIBOR 3 M nie stanowi 

zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. 

4.3 Zmiana oprocentowania kredytu spowodowana zmianą stawki WIBOR, będzie miała 

wpływ na wysokość naliczanych i pobieranych przez Bank odsetek lub rat kapitałowo-

odsetkowych. 

4.4 Kredytobiorca oświadcza, że formuła liczenia oprocentowania kredytu jest mu znana i 

zrozumiała, a informacje o wysokości stawek WIBOR 3 M dostępne do pozyskania i 

weryfikacji, co stanowi wystarczający sposób poinformowania Kredytobiorcy o zmianie 

oprocentowania wynikającego ze zmiany stawki WIBOR 3 M. Jednocześnie 

Kredytobiorca akceptuje wypełnienie przez Bank w ten sposób obowiązku informowania 

go o zmianie oprocentowania. 

5. Bank nalicza odsetki od faktycznie wykorzystanych środków kredytu, w kwartalnych 

okresach obrachunkowych  

6. Do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania 

kredytu w stosunku do 365/366 (w roku przestępnym) dni w roku. 

7. Bank powiadamia kredytobiorcę o wysokości należnych do spłaty odsetek przynajmniej 

na siedem dni roboczych przed planowanym terminem spłaty zadłużenia, drogą 
elektroniczną, faksem lub pisemnie. 

8. Spłata kapitału i odsetek następuje do ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał 

kalendarzowy, którego dotyczy okres obrachunkowy. Jeżeli data spłaty kredytu lub 

odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, uważa się, że ustalony termin został 

zachowany, jeżeli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w 

umowie - strony ustalają, że sobota nie jest dniem roboczym. 

9. Oprocentowanie Kredytu ustalane jest w stosunku rocznym, według zmiennej stopy 

procentowej równej wysokości stawki referencyjnej (WIBOR 3M), powiększonej o marżę 
Banku, z zastrzeżeniem, że stopa procentowa nie może być niższa niż marża Banku, jak 

również nie może być niższa niż zero. 

 

§4 
1. Odsetki od kredytu będą spłacane w okresach kwartalnych do ostatniego dnia miesiąca 

kończącego kwartał kalendarzowy. Pierwsze odsetki płatne do 31.03.2021 r. 

2. Spłata odsetek od kredytu następuje w walucie polskiej na rachunek wskazany przez 

Bank.  

 

§5 
1. Bank nie pobierze żadnych dodatkowych opłat w tym prowizji za udzielenie kredytu, z 

zastrzeżeniem ust.2. 

2. Z tytułu zawartej umowy Bank pobierze prowizję w wysokości … % od kwoty 

wykorzystanego kredytu, płatną w walucie kredytu w dniu spłaty pierwszej raty 
kredytu.  

  

§6 

1. Ustala się okres karencji w spłacie kredytu do dnia 30.03.2021 roku. 

2. Spłata kredytu rozpocznie się najpóźniej od 31.03.2021 r. i trwać będzie przez okres 8 

lat.  

3. Kredyt spłacany będzie sukcesywnie, w kwartalnych ratach:  

• w roku 2021 spłata 4 rat po 135.000,00 zł, 

• w roku 2022 spłata 4 rat po 7.500,00 zł,  

• w roku 2023 spłata 4 rat po 135.000,00 zł, 

• w roku 2024 spłata 4 rat po 135.000,00 zł, 
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• w roku 2025 spłata 4 rat po 135.000,00 zł, 

• w roku 2026 spłata 4 rat po 135.000,00 zł,  

• w roku 2027 spłata 4 rat po 175.000,00 zł,   

• w roku 2028 spłata 3 rat po 221.000,00 zł  oraz 1 rata w wysokości 221.694,09 

zł. 

W przypadku zmiany wysokości kwoty kredytu zgodnie z § 2 ust. 1, strony ustalą 
wysokości kwartalnych rat. 

4. Kredytobiorca ma prawo do wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub w części 

aktualnego zadłużenia przed terminem ustalonym w umowie, pod warunkiem, że 

powiadomi Bank o planowanym terminie spłaty, z co najmniej 2 dniowym 

wyprzedzeniem, podając datę i wysokość wcześniejszej spłaty.  

5.Ostatecznie kredyt, wraz z odsetkami, zostanie spłacony do dnia 31.12.2028 roku. 

 

§7 
1. Spłata kredytu nastąpi w walucie polskiej na rachunek wskazany przez Bank. 

2. Kredytobiorca będzie wykorzystywał kredyt w walucie polskiej w formie 

bezgotówkowej zgodnie z przeznaczeniem i do wysokości udzielonego kredytu na 

rachunek bieżący Kredytobiorcy. 

 

§8 
1. Strony ustalają, że łączna wartość odsetek i prowizji (pełne koszty udzielenia kredytu) 

od kwoty 4.314.694,09 zł (słownie: cztery miliony trzysta czternaście tysięcy sześćset 

dziewięćdziesiąt cztery złote 09/100) zgodnie z wybraną w trybie przetargu ofertą Banku 

(formularz ofertowy, stanowią załączniki nr 1 do umowy) wynosi............... zł (słownie: 

................ złotych) z zastrzeżeniem ust.2 

2. Końcowa wartość przedmiotu umowy zostanie ustalona w oparciu o faktyczną wielkość 
wykorzystanego kredytu oraz zapisów niniejszej umowy mających wpływ na cenę kredytu. 

 

§9 
1. Termin spłaty raty kredytu jest zachowany w przypadku wpływu do Banku środków 

najpóźniej w dniu wyznaczonym do spłaty. 

2. Jeżeli data spłaty kredytu lub odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy 

uważa się, że ustalony termin został zachowany, jeżeli spłata nastąpi w pierwszym dniu 

roboczym po terminie określonym w umowie kredytu. Sobota nie jest uznawana przez 

Strony za dzień roboczy. 

 

§10 
1. Niespłacenie kredytu z odsetkami w całości lub w części w ustalonym terminie 

powoduje uznanie nie spłaconej kwoty za zadłużenie przeterminowane. 

2. Od niespłaconej kwoty kredytu  Bank nalicza: 

- odsetki ustawowe za opóźnienie są równe wysokości sumy stopy referencyjnej 

Narodowego Banku Polskiego i 5,5 p.p. 

- wysokość oprocentowania za opóźnienie ulega zmianie każdorazowo w przypadku 

zmiany wysokości stopy referencyjnej ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski. 

- wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie jest ogłaszana przez Ministra 

Sprawiedliwości w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 

Polskiej „Monitor Polski”. 

- odsetki od niespłaconej kwoty kredytu/raty kredytu, naliczane są wg zasad określonych 

do naliczania odsetek od kredytu wykorzystanego.  
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3. Bank w terminie 3 dni roboczych po upływie terminu spłaty zawiadomi Kredytobiorcę 
listem poleconym o powstaniu zadłużenia przeterminowanego, wzywając do zapłaty 

zaległych należności. 

 

§11 
1. Spłata kredytu jest zabezpieczona wystawionym przez Kredytobiorcę wekslem własnym 

in blanco wraz z deklaracją wekslową (z kontrasygnatą Skarbnika Gminy). 

2. Koszty z tytułu ustanowienia i zwolnienia prawnego zabezpieczenia ponosi 

Kredytobiorca. 

 

§12 
1. Bank może wstrzymać kredytowanie lub wypowiedzieć całość albo część udzielonego 

kredytu, przed umownym terminem spłaty w przypadku niedotrzymania przez 

kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu w tym wykorzystania kredytu na inny cel niż 
przewidziany albo w przypadku utraty przez kredytobiorcę zdolności kredytowej.  

2. Termin wypowiedzenia umowy wynosi 3 miesiące i liczony jest od dnia następnego po 

dniu doręczenia wypowiedzenia. W razie wypowiedzenia umowy kredytu Kredytobiorca 

jest zobowiązany do spłaty całego istniejącego zadłużenia najpóźniej w dniu upływu 

okresu wypowiedzenia. Po tym terminie niespłacona należność staje się zadłużeniem 

przeterminowanym. 

3. Za datę doręczenia zawiadomienia o wypowiedzeniu uznaje się dzień doręczenia 

zawiadomienia osobiście bądź listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

4. Z chwilą wypowiedzenia umowy o kredyt następuje wstrzymanie wypłat z rachunku i 

wyznaczenia nowego, uzgodnionego przez strony w formie pisemnej, terminu spłaty 

zadłużenia. 

 

§13 
Kredytobiorca zobowiązuje się do: 

1. udzielania na prośbę Banku wyjaśnień i udostępnienia dokumentów, tj. bilansu, 

rachunku zysków i strat, przepływów pieniężnych, w szczególności umożliwiających 

ocenę zdolności Kredytobiorcy do terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami, 

2. W trakcie trwania Umowy, Kredytobiorca zobowiązuje się do przekazywania 

Bankowi lub zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej informacji i 

dokumentów niezbędnych do oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Kredytobiorcy, 

a w szczególności: 

1) rocznych sprawozdań z wykonania budżetu; 

2) kwartalnych sprawozdań o nadwyżce/deficycie (Rb - NDS); 

3) kwartalnych sprawozdań o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji 

i poręczeń (RB-Z); 

4) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu lub 

niedoboru JST lub/i o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu 

JST - po otrzymaniu z Regionalnej Izby Obrachunkowej raz do roku; 

5) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykonania budżetu za ostatni rok - po 

otrzymaniu z Regionalnej Izby Obrachunkowej raz do roku; 

6) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przebiegu wykonania budżetu za 

pierwsze półrocze - po otrzymaniu z Regionalnej Izby Obrachunkowej raz do roku. 

Kredytobiorca oświadcza i zapewnia Bank, że uzyskał wszelkie niezbędne zgody i 

upoważnienia wymagane w celu zawarcia i wykonania Umowy i ustanowienia 

prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu oraz że Umowa stanowi zgodne z prawem, 

wiążące i wykonalne zobowiązanie Kredytobiorcy. 
3. powiadomienia Banku o wszelkich zmianach związanych z jego nazwą i siedzibą, 
statusem prawnym. 
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§14 
Strony dodatkowo ustalają, co następuje: 

1. Kredytobiorcy przysługuje prawo do negocjowania warunków spłaty odsetek za zwłokę 
i stopy oprocentowania zadłużenia przeterminowanego. 

2. Strony zobowiązują się wzajemnie informować o istotnych zmianach przepisów prawa 

mogących mieć wpływ na realizację umowy. 

3. Kredytobiorca nie poniesie żadnych kosztów z tytułu niewykorzystania pełnej kwoty 

kredytu, o której mowa w § 1 ust. 1 umowy kredytu. 

4. Kredytobiorca nie poniesie żadnych kosztów z tytułu dokonania wcześniejszych spłat 

kredytu i odsetek. 

 

§15 
1. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r, poz. 1843 z późn. zm ), wymaga 

zatrudnienia przez Bank na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 

w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonaniu pracy w sposób 

określony  w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t j. Dz. U. 

2019 poz. 1040 z późn. zm.), tj. osób wykonujących czynności faktyczne związane z 

udzielaniem kredytu, w tym czynności związane z obsługą księgową kredytu. 

1) W trakcie realizacji zamówienia Kredytobiorca uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Banku odnośnie spełniania przez Bank lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Kredytobiorca 

uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej 

wymienionych wymogów i dokonywania ich oceny; 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania wyżej wymienionych wymogów. 

2) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Kredytobiorcy w 

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie (nie krótszym niż 7 dni) Bank przedłoży 

Kredytobiorcy wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę : 
a) oświadczenie Banku o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Kredytobiorcy, 

oświadczenie to powinno zawierać w szczególności dokładne określenie 

podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, 

że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i 
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 

imieniu Banku; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Bank kopię umowy/umów o 

pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których 

dotyczy wyżej wymienione oświadczenie Banku; kopia umowy/umów powinna 

zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie 

danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, numerów PESEL 

pracowników); imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji, 

informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy i wymiar etatu 

powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

Z tytułu niespełnienia przez Bank wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
Kredytobiorca przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Bank kary 

umownej w kwocie 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych). Niezłożenie przez Bank w 
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wyznaczonym przez Kredytobiorcę terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia 

spełnienia przez Bank wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane 

będzie jako niespełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 
2. Bank zobowiązany jest do wyznaczenia odpowiedniej ilości osób do realizacji 

przedmiotu umowy. 

 
 

§16 
1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy, dopuszczalne są tylko w granicach 

określonych przez art. 144 ust.1, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r, poz. 1843 z późn. zm.) i wymagają zachowania formy 

pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z wyjątkiem zmiany stawki oprocentowania, 

która dokonywana jest w trybie § 3 ust. 7. 

2. Warunki zmiany wynagrodzenia, sposobu wykonania przedmiotu zamówienia lub 

umówionego terminu wykonania zadania, jakie w umowie dopuszcza Zamawiający  na 

podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp. Zmiana postanowień zawartej umowy może 

nastąpić w następujących  przypadkach: 

a) Siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;  

b) Zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z 

realizacji części przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy;  

c) niezgodności dokumentacji zgromadzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego z rzeczywistym stanem faktycznym, który ujawni się w toku realizacji przez 

Wykonawcę zamówienia publicznego, a jest wynikiem okoliczności niezawinionych przez 

Zamawiającego 

d) wystąpienie zdarzeń niezależnych od stron umowy, powodujących potrzeb 

wprowadzenia do treści umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla zamawiającego, 

bez zwiększenia ustalonego wynagrodzenia. 

e) zmiana podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot 

umowy 

f) zmniejszenie wysokości kredytu lub zmiana liczby transz, ich terminów i wysokości  

g) pozostałe zmiany określone w umowie (projekcie umowy)  

h) zmiany wysokości, tj. obniżenia kwoty kredytu, lub terminów i wysokości transz 

kredytu  

i) rezygnacja z wykorzystania części kredytu,  

j) rezygnacja z zaciągnięcia kredytu 

k) wcześniejsza spłata bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji. 

3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w sposobie wykonywania Umowy, w 

przypadku, gdy wystąpi co najmniej jedna z poniższych sytuacji: 

a) wprowadzenie zmian w dokumentacji, pociągających za sobą konieczność zmiany 

Umowy, spowodowanych zmianami w przepisach prawa, normach i standardach lub 

zmianami w wiedzy technicznej, 

b) zmiany w przepisach prawa, normach i standardach lub zmiany w wiedzy technicznej. 

b) zmiany w przepisach prawa, normach i standardach lub zmiany w wiedzy technicznej. 

4. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w wynagrodzeniu w przypadku zmian: 

4.1) w przypadkach zmiany (dotyczy umów zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy): 

a) stawki podatku od towarów i usług 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (zgodnie z art. 142 

ust. 5 ustawy Pzp umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy). 
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Jeżeli Wykonawca złoży wniosek w terminie do 30 dni od daty wystąpienia zmiany wyżej wskazanych przepisów to 

zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o których mowa w pkt.4.1. Jeżeli 

Wykonawca złoży wniosek po upływie 30 dni od daty wejścia w życie wyżej wskazanych przepisów to zmiana 

wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia złożenia wniosku. 

W wypadku zmiany, o której mowa w pkt. 4.1 a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w 

aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

W przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 4.1 b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu 

całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie 

do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 

W przypadku zmiany, o którym mowa w pkt.4.1 c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu 

całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy 

zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz 

Zamawiającego. 

Za wyjątkiem sytuacji o której mowa w pkt. 4.1 a) wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga złożenia 

przez Wykonawcę oprócz wniosku także dokumentów uzasadniających wnioskowaną wysokość dodatkowych koszów 

wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w pkt. 4.1 b) i w pkt. 4.1 c). 

Zamawiający w terminie 7 dni od daty ich otrzymania, zobowiązany jest do dokonania ich oceny pod kątem czy 

potwierdzają wnioskowaną zmianę wynagrodzenia 

5. Zmiana może dotyczyć tylko tych postanowień umowy, na których treść mają wpływ 

okoliczności określone w opisanych powyżej przypadkach. 

6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się za zgodą obydwu Stron, w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§17 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i 

Prawa bankowego oraz innych ustaw, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych 

nie stanowią inaczej. 

 

§18 
Udostępnienie informacji o Kredytobiorcy 

1. Bank, jako Administrator Danych osobowych w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: 

rozporządzenie RODO), informuje, że - w związku z zawarciem niniejszej Umowy 

kredytu obrotowego - w bankowym zbiorze danych będą przetwarzane dane osobowe 

Kredytobiorcy oraz osób go reprezentujących, a także przekazane przez Kredytobiorcę 
dane osobowe pełnomocników, osób do kontaktu i innych osób upoważnionych, w celu 

realizacji Umowy kredytu. 

2. Dane osobowe, o których mowa w ust.1, będą przetwarzane przez Bank: 

1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia RODO, w celu realizacji Umowy 

kredytu; 

2) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO, w celu oceny zdolności 

kredytowej Kredytobiorcy oraz analizy ryzyka kredytowego (podstawą prawną 
przetwarzania danych osobowych są przepisy ustawy - Prawo bankowe), a także w celu 

wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Banku w związku z prowadzeniem 

działalności bankowej i realizacją zawartych przez Bank umów; 

3) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO, w celu zabezpieczenia i 

dochodzenia ewentualnych roszczeń Banku z Umowy kredytu, jako prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank. 

3. Bank informuje, że; 

1) w Banku wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy 

jest pod adresem e-mail: ……… tel………..  

2) dane osobowe, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez okres niezbędny do 

realizacji zawartej z Bankiem Umowy kredytu, a po tym czasie przez okres oraz w 

zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub dla 
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zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń, tj.: 
a) po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z tej umowy - pod warunkiem 

uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą, 
b) po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 105a ust. 3 ustawy - Prawo 

bankowe, ale nie dłużej niż przez okres 5 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania 

wynikającego z tej umowy, 

c) dla celów stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których 

mowa w art. 105a ust. 4 ustawy - Prawo bankowe - przez okres 12 lat od dnia wygaśnięcia 

zobowiązania wynikającego z tej umowy; 

3) osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych, a zakresie, 

w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda - prawo wycofania zgody, a ponadto 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

4. Bank informuje, że na podstawie art. 105  ust. 1 pkt 1c i ust. 4 ustawy - Prawo bankowe, 

w celu realizacji ustawowo określonych uprawnień i obowiązków Banku związanych z 

wykonywaniem czynności bankowych, dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, oraz 

informacje o zobowiązaniach Kredytobiorcy wynikających z czynności bankowych, 

których będzie stroną, mogą zostać przekazane przez Bank do Systemów: 

1) Bankowy Rejestr, którego Administratorem Danych jest Związek Banków Polskich 

(ZBP) z siedzibą w Warszawie, ul. Zbigniewa Herberta 8, 00-380 Warszawa, dane 

kontaktowe: Biuro Obsługi Klienta, 02¬676 Warszawa, ul. Postępu 17A; adres e-mail: 

kontakt@zbp.pl. W ZBP wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można 

skontaktować się poprzez e-mail: iod@zbp.pl lub pisemnie (Biuro Obsługi Klienta, 02-676 

Warszawa, ul. Postępu 17 A); 

2) Kredytobiorcy, którego Administratorem Danych jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. 

(BIK) z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77A, 02- 679 Warszawa, dane 

kontaktowe: Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A , 

adres e-mail: kontakt@bik.pl. W BIK wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z 

którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@bik.pl lub pisemnie (Inspektor 

Ochrony Danych, Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 

17A). 

5. Administratorzy Danych, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, będą przetwarzać dane 

osobowe: 

1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, w celu oceny zdolności 

kredytowej Kredytobiorcy oraz analizy ryzyka kredytowego - podstawą prawną 
przetwarzania danych osobowych są przepisy ustawy - Prawo bankowe; oraz 

2) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia RODO, w celu rozpatrywania 

potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń - podstawą prawną w tym przypadku jest 

prawnie uzasadniony interes administratora danych, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia 

będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami, . 

a Administrator Danych, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 (Biuro Informacji Kredytowej 

S.A.) ponadto: 

1) w celach statystycznych i analiz, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik 

ten nie służy za podstawę podejmowania decyzji dotyczących konkretnych osób 

fizycznych- podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony 

interes administratora danych wynikający z przepisów ustawy - Prawo bankowe; 

2) w celu stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których 

mowa w art. 105a ust. 4 ustawy - Prawo bankowe - podstawą przetwarzania danych 

osobowych jest przepis ustawy - Prawo bankowe. 

6. Dane gromadzone w Systemach Bankowy Rejestr oraz Kredytobiorcy, mogą zostać 
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udostępnione: 

1l) bankom - informacje stanowiące tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te 

są potrzebne w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz w związku ze 

stosowaniem metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w części 

trzeciej Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 

czerwca 2013 r. w sprawie wymogu ostrożnościowego dla instytucji kredytowych i firm 

inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 

27.06.2013, str. 1, z późn. zm.); 

2) innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów - informacje 

stanowiące tajemnicę bankową  w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku 

z udzielaniem kredytów i pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń; 
3) instytucjom kredytowym - informacje stanowiące tajemnicę bankową w zakresie 

niezbędnym do oceny zdolności kredytowej konsumenta, o której mowa w art. 9 ustawy z 

dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; 

4) instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 

12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim - na zasadzie wzajemności, informacje 

stanowiące odpowiednio tajemnicę bankową oraz informacje udostępnione przez instytucje 

pożyczkowe oraz podmioty, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o 

kredycie konsumenckim, w zakresie niezbędnym do oceny zdolności kredytowej 

konsumenta, o której mowa w art. 9 tej ustawy, i analizy ryzyka kredytowego. 

7. Kategorie danych przetwarzanych przez Administratorów Danych, o których mowa 

ust. 4: dane identyfikujące konsumenta: PESEL, imię i nazwisko, dane dotyczące 

dokumentu tożsamości, nazwisko rodowe, nazwisko panieńskie matki, imiona rodziców, 

data i miejsce urodzenia, obywatelstwo, dane adresowe i teleadresowe, dane socjo-

demograficzne, a w przypadku przedsiębiorcy - osoby fizycznej - nazwa i/lub imię i 

nazwisko, NIP, REGON, adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, a w 

przypadku spółek osobowych, także dane osobowe identyfikujące te osoby, a ponadto dane 

dotyczące zobowiązania. 

8. Administratorzy Danych, o których mowa w ust. 4, będą przetwarzali dane 

osobowe: 

1) dla celów wykonywania czynności bankowych - przez okres trwania zobowiązania, 

oraz. 

2) po wygaśnięciu zobowiązania - o ile będą im przysługiwały podstawy prawne do 

ich przetwarzania, przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa, nie dłużej jednak niż przez okres wskazany w art. 105a ust. 5 ustawy - Prawo 

bankowe. 

9. Prawa osoby, której dane będą przetwarzane przez Administratorów Danych, o 

których mowa w ust. 4: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich 

sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania; w zakresie, w jakim podstawą 
przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu 

administratora - prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; w 

zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda - prawo wycofania zgody; 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 

RODO. 

10. Źródłem, z którego mogą zostać przekazane dane osobowe do Systemów: Bankowy 

Rejestr oraz Kredytobiorcy, jest system informatyczny Banku. 

11. Na podstawie art. 105 ust. 4d ustawy Prawo bankowe, Administratorzy Danych o 

których mowa w ust. 4, mogą przekazać instytucjom finansowym, będącym podmiotami 

zależnymi od banków, informacje o zobowiązaniach powstałych z tytułu umowy, o której 

mowa w ust. 2 pkt 1. 

12. Bank może udostępnić biurom informacji gospodarczej działającym na podstawie 
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ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie 

danych gospodarczych, dane o zobowiązaniach powstałych z tytułu umowy, o której mowa 

w ust. 2 pkt 1, jeżeli: 

1) łączna kwota wymagalnych zobowiązań wobec Banku: 

a) dłużnika będącego konsumentem - wynosi co najmniej 200 złotych, 

b) dłużnika niebędącego konsumentem - wynosi co najmniej 500 złotych; 

2) świadczenie albo świadczenia są wymagalne od co najmniej 30 dni; 

3) upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez Bank, listem poleconym, albo 

doręczenia dłużnikowi do rąk własnych, na adres do doręczeń wskazany przez dłużnika, a 

jeżeli nie wskazał takiego adresu: 

- na adres miejsca zamieszkania dłużnika będącego konsumentem; 

- na adres siedziby dłużnika niebędącego konsumentem łub miejsca wykonywania 

działalności gospodarczej, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze 

przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura. 

Kredytobiorca zobowiązuje się do przekazania osobom, których dane osobowe zostały 

udostępnione Bankowi w związku z zawarciem Umowy kredytu, informacji o których 

mowa w art. 14 rozporządzenia RODO, zakresie objętym niniejszą klauzulą informacyjną 
 

§19 
Do rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem niniejszej umowy właściwy będzie 

sąd siedziby Kredytobiorcy. 

 

§20 
Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla Banku i Kredytobiorcy. 

 

Załączniki: 

1) Formularz ofertowy (oferta przetargowa) 

2) SIWZ 

3) deklaracja weksla In blanco 

4) Informacja o wyborze oferty 

5) harmonogram spłaty kredytu 

6) Tabela opłat i prowizji 

7) klauzule informacyjne i klauzule zgód RODO 

 

 

 

 

____________________ ___________________ 
Kredytobiorca         Bank 

 
 

  

 
 


