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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
1. W treści przyszłej umowy znajdą się między innymi następujące zapisy: 

a. Kredyt zostanie uruchomiony w transzach (w wysokości zależnej od potrzeb 
Zamawiającego) lub w całości na pisemny wniosek Zamawiającego w ciągu 
max. 2 dni roboczych od otrzymania go przez Bank (np. e-mail, fax).    

b. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych 
z przekazywaniem środków pieniężnych z rachunku kredytowego (lub 
pomocniczego) Banku na bieżący rachunek bankowy Zamawiającego w 
Banku Spółdzielczym w Białobrzegach. 

c. Spłata rat kredytu (kapitału) następować będzie kwartalnie w terminie do 
ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał tj. marca, czerwca, września 
i grudnia.  

d. Odsetki będą płacone miesięcznie w terminie do ostatniego dnia miesiąca, 
począwszy od miesiąca uruchomienia pierwszej transzy kredytu,  

e. Jeżeli termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypada na dzień wolny od 
pracy, płatność przypada w pierwszy dzień roboczy po terminie płatności. 

f. Odsetki liczone będą od faktycznie wykorzystanych środków.  
g. O kwocie odsetek do zapłaty Bank poinformuje Zamawiającego pisemnie               

(np. e-mail, fax), przynajmniej 5 dni roboczych przed terminem ich 
zapłaty. W przypadku późniejszego powiadomienia bank nie będzie 
naliczał odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty przez okres odpowiadający 
ilości dni opóźnienia w powiadomieniu o kwocie odsetek do zapłaty. 
Każde zawiadomienie o odsetkach będzie zawierało wysokość aktualnego 
oprocentowania, wg którego policzono kwotę odsetek.    

h. Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości 
kredytu po uprzednim zawiadomieniu Banku z 14 dniowym wyprzedzeniem, 
z zastrzeżeniem lit. i; wcześniejsza spłata nie powoduje ponoszenia 
jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu. 

i. Zamawiający nie musi informować o wcześniejszej spłacie raty, której termin 
płatności przypada na dany rok kalendarzowy. Każda wcześniejsza spłata 
raty dokonana w roku, w którym przypada termin jej płatności zmniejsza 
kwotę uruchomionego kredytu w dniu jej wpływu do Banku.   

j. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całości lub części 
kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji i obciążeń z tego tytułu; 
w przypadku zaciągnięcia kredytu w wysokości niższej od zawartej 
w umowie zostanie zmniejszone zabezpieczenie kredytu do odpowiedniej 
kwoty,  

k. Zmiany, wynikające z postanowień umowy wymagają formy pisemnej                                   
w formie aneksu. 

l. Jedyną formą informowania o sytuacji finansowej Zamawianego w trakcie 
trwania umowy kredytowej jest umieszczanie w Biuletynie Informacji 
Publicznej sprawozdań budżetowych i finansowych, których obowiązek 
i terminy umieszczania wynikają z odrębnych przepisów,  

m. Zamawiający przyjmie przepisy wewnętrzne obowiązujące w Banku 
dotyczące oprocentowania zadłużenia przeterminowanego (nie będzie 
podlegać ocenie ponieważ jest nie istotne dla Zamawiającego – 
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w przeszłości kredyty i pożyczki zawsze spłacane były terminowo).    
n. W sprawach nie uregulowanych zawartą umową mają zastosowanie 

odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego, ustawy prawo zamówień 
publicznych, ustawy prawo bankowe. 

o. Adresem do korespondencji elektronicznej ze strony Zamawiającego 
będzie: finanse@bialobrzegi.pl.   

2. Zamawiający nie zaakceptuje w umowie poniższych lub zbliżonych klauzul 
bankowych:  

„Kredytobiorca zobowiązuje się do: 
 tego, że jego zobowiązania wobec Banku wynikające z niniejszej umowy będą w 

całym okresie obowiązywania umowy zachowywały co najmniej równorzędną 
pozycję w stosunku do zobowiązań Kredytobiorcy wobec innych wierzycieli, a w 
szczególności zobowiązuje się, że nie będzie regulował zobowiązań wobec innych 
wierzycieli w sposób naruszający bądź ograniczający prawidłowy zakres 
zaspokojenia wierzytelności Banku,  

 tego, że bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Banku nie będzie dokonywał 
jakichkolwiek obciążeń składników swojego majątku obecnego i przyszłego, a w 
szczególności nie będzie ustanawiał na tym majątku zabezpieczeń wierzytelności 
innych wierzycieli, 

 tego, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez 
Kredytobiorcę zobowiązań wynikających z jakiejkolwiek umowy z Bankiem lub 
Instytucją Finansową może stanowić podstawę do wstrzymania przez Bank 
kredytowania lub wypowiedzenia kredytu w całości lub w części przed 
określonym w umowie terminem spłaty.” 


