
-  WZ ÓR UM O WY -   

 

 

 

     U M O W A  Nr ………………………  

kredytu w rachunku bieżącym  

 

zawarta w dniu ……………………  w Kielcach pomiędzy: 

 

Gminą  Kielce, NIP 6572617325, REGON 291009343  z siedzibą Urzędu Miasta Kielce  

ul. Rynek 1, 25-303 Kielce, zwanym dalej „Kredytobiorcą",  reprezentowanym przez:  

 

Prezydenta Miasta Kielce – ………………………………… 

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – ……………………………… 

 

a 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej „Bankiem”, w imieniu którego działają: 

1) ………………………………… 

2)   ………………………………... 

 

 

Strony zawierają niniejszą umowę zwaną dalej „Umową”,  w ramach Umowy w sprawie zasad 

wykonywania obsługi bankowej z dnia …………… oraz w wyniku rozstrzygniętego w dniu 

………….2022r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na bankową obsługę budżetu Miasta Kielce i jednostek organizacyjnych 

Zamawiającego.  

 

 

§ 1 

Kwota, waluta i cel kredytu  

 

Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w rachunku bieżącym, zwanego dalej  

„Kredytem”, do kwoty …………………………. zł (słownie: ………………………) na okres 

od dnia podpisania niniejszej umowy, do dnia ……………….. roku  

z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 

Miasta. 

 

§ 2 

Postawienie kredytu do dyspozycji  

 

1. Bank stawia do dyspozycji Kredytobiorcy Kredyt nie później niż w następnym dniu 

roboczym po zawarciu Umowy.  

2. Kredyt ewidencjonowany jest na rachunku bieżącym Kredytobiorcy  

nr ……………………………………………………..……….. prowadzonym przez Bank.  
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§ 3 

Wykorzystanie kredytu  

 

1. Wykorzystanie Kredytu następuje w rachunku bieżącym, o którym mowa w § 2 ust. 2,  

na podstawie dyspozycji Kredytobiorcy - bezgotówkowych lub gotówkowych - do wysokości 

określonej w § 1.  

2. Każdy wpływ środków na rachunek bieżący obniża kwotę wykorzystanego Kredytu 

i umożliwia Kredytobiorcy ponowne zadłużenie do wysokości określonej w § 1. 

3. Obniżenie kwoty wykorzystanego Kredytu nastąpi również na skutek konsolidacji  

w sposób wirtualny, środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu 

Miasta ze środkami zgromadzonymi na rachunkach, wskazanych przez Zamawiającego. 

 

§ 4 

Oprocentowanie kredytu  

 

1. Oprocentowanie Kredytu jest zmienne, ustalane na jednomiesięczne okresy i równe 

stawce odniesienia plus marża Banku w wysokości …….. punktu procentowego w 

stosunku rocznym.  

2. Stawka odniesienia, o której mowa w ust. 1, to obowiązująca w jednomiesięcznym okresie 

odsetkowym stawka bazowa ustalana na bazie stawki WIBOR (Warsaw Interbank Offered 

Rate - warszawska średnia stopa procentowa oferowana dla pożyczek na polskim, 

międzybankowym rynku pieniężnym) dla depozytów 1-miesięczych, notowana  

w przedostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie okresu 

odsetkowego, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.  

3. W przypadku, gdy stawka, o której mowa w ust. 2, osiągnie poziom poniżej 0 (zera) 

strony umowy zgodnie postanawiają, że do osiągnięcia przez tę stawkę wartości dodatniej 

do wyliczenia oprocentowania kredytu zostanie zastosowana stawka odniesienia równa 0 

(zero). 

4. Wysokość marży Banku pozostaje niezmienna w całym okresie obowiązywania Umowy, 

z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Strony dopuszczają, za zgodą Banku, możliwość zmiany marży Banku poprzez jej 

obniżenie na wniosek Kredytobiorcy do poziomu oferowanego dla nowych kredytów 

udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego. 

6. W dniu zawarcia Umowy stawka odniesienia równa jest ……..1 punktów procentowych, 

a oprocentowanie Kredytu wynosi ……% w stosunku rocznym i obowiązuje do dnia 

……...2 

7. Od dnia …………….3  oprocentowanie jest ustalane na kolejny jednomiesięczny okres 

odsetkowy. 

8. Zmiana wysokości oprocentowania nie stanowi zmiany warunków Umowy i nie wymaga 

jej wypowiedzenia.  

 

 

 

 

 

 
1
  Stawka odniesienia notowana w przedostatnim dniu  roboczym miesiąca bezpośrednio poprzedzającego 

miesiąc, w którym zostanie podpisana Umowa. 
2
  Ostatni dzień kalendarzowy miesiąca, w którym zostanie podpisana Umowa. 

3
  Pierwszy dzień kalendarzowy miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostanie podpisana Umowa. 
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§ 5 

Prowizje i opłaty 

 

Za czynności związane z udzieleniem i obsługą kredytu Bank nie pobiera żadnych prowizji  

i opłat bankowych. 

 

§ 6 

Zabezpieczenie kredytu  

 

1. Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego Kredytu stanowi weksel własny in blanco  

z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową.  

Deklaracja wekslowa będzie opatrzone kontrasygnatą Skarbnika Miasta Kielce. 

2. Zabezpieczenie Kredytu zostanie ustanowione w dniu zawarcia Umowy. 

3. Koszty ustanowienia zabezpieczenia ponosi Kredytobiorca. 

4. Weksel własny in blanco zostanie zwrócony Kredytobiorcy niezwłocznie, nie później niż 

14 dni po całkowitej spłacie Kredytu. 

 

§ 7 

Płatności z tytułu Umowy i spłata kredytu 

 

1. Wszystkie płatności wynikające z Umowy dokonywane są przez obciążenie rachunku  

bieżącego, o którym mowa w § 2 ust. 2. 

2. Kredytobiorca zobowiązuje się do zapewnienia środków na rachunku bieżącym, o którym 

mowa w §2 ust. 2, w wysokości niezbędnej do spłaty zobowiązania z tytułu Kredytu,  

w terminie określonym w ust. 4 oraz w terminach płatności odsetek, a w przypadku 

wypowiedzenia Umowy, następnego dnia po upływie okresu wypowiedzenia.  

3. Kredytobiorca nieodwołalnie wyraża zgodę na obciążanie przez Bank jego rachunku 

bieżącego, o którym mowa w § 2 ust. 2, wszelkimi kwotami należnymi Bankowi na 

podstawie i w związku z Umową, bez jego odrębnej dyspozycji, w kwotach i terminach 

określonych w Umowie.  

4. Kredytobiorca zobowiązuje się dokonać spłaty Kredytu w dniu …………….  

5. Odsetki od Kredytu w rachunku bieżącym będą naliczane i pobierane przez Bank  

w ostatnim dniu kalendarzowym każdego miesiąca. W trakcie obowiązywania Umowy 

każdy okres odsetkowy rozpoczyna się pierwszego a kończy ostatniego dnia 

kalendarzowego danego miesiąca, przy czym pierwszy okres odsetkowy rozpoczyna się  

w dniu uruchomienia Kredytu i kończy się ostatniego dnia miesiąca. Ostatni okres 

odsetkowy kończy się w dniu zakończenia obowiązywania Umowy lub w dniu ostatecznej 

spłaty Kredytu. 

6. Od niespłaconego Kredytu w terminie określonym w ust. 4 lub z upływem okresu 

wypowiedzenia Umowy, Bank pobierze od Kredytobiorcy odsetki w wysokości aktualnie 

obowiązujących odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w ustawie z dnia  

23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 740, z późn. zm.), które na 

dzień podpisania Umowy wynoszą……… % w stosunku rocznym. Oprocentowanie oraz 

odsetki od zadłużenia przeterminowanego Bank naliczy od dnia powstania tego 

zadłużenia do dnia poprzedzającego jego całkowitą spłatę.       

7. Koszty związane z windykacją należności ponosi Kredytobiorca. 

8. O zaległościach w spłacie Kredytu i innych należności z tytułu Umowy Bank pisemnie 

informuje Kredytobiorcę. 
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§ 8 

Zobowiązania Kredytobiorcy 

 

Kredytobiorca zobowiązuje się do wykorzystania Kredytu zgodnie z przeznaczeniem 

określonym w § 1.  

§ 9 

Oświadczenia Kredytobiorcy 

 

1. Kredytobiorca oświadcza, że wszystkie sprawozdania przekazane do Banku w sposób 

rzetelny odzwierciedlają jego rzeczywistą sytuację finansową. 

2. Kredytobiorca zobowiązuje się do dostarczenia na żądanie Banku informacji  

i dokumentów niezbędnych do oceny sytuacji gospodarczej i finansowej oraz kontroli 

wykorzystania i spłaty Kredytu, nie częściej niż jeden raz na kwartał. 

 

§ 10 

Naruszenie warunków udzielenia Kredytu i wypowiedzenie Umowy 

 

1. Bank ma prawo wypowiedzieć Umowę w całości lub w części, bez pobierania dodatkowych 

opłat i prowizji przez Bank, w przypadku naruszenia przez Kredytobiorcę warunków 

udzielenia Kredytu. 

2. Kredytobiorca ma prawo wypowiedzieć Umowę, bez pobierania dodatkowych opłat i 

prowizji przez Bank, w przypadku naruszenia przez Bank postanowień Umowy. 

3. Okres wypowiedzenia Umowy przez Bank lub przez Kredytobiorcę wynosi trzy miesiące,  

ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  

4. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Kredytobiorcę lub w przypadku 

wypowiedzenia Umowy przez Bank w całości lub w części, Kredytobiorca zobowiązany 

będzie do spłacenia odpowiednio całości lub części wykorzystanego Kredytu, udzielonego 

na mocy wypowiedzianej Umowy, wraz z należnymi Bankowi odsetkami najpóźniej 

następnego dnia po upływie okresu wypowiedzenia. 

5. Powstanie zadłużenia wymagalnego upoważnia Bank do przekazania: 

1) do Systemu Bankowy Rejestr którego administratorem danych jest Związek Banków 

Polskich, działającego na podstawie art. 105 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r.  Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 r.  poz. 2439, z późn. zm.),  

2) biurom informacji gospodarczej działającym na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 

2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych 

(Dz. U. 2021 r. poz. 2057), 

 ⎯  informacji w zakresie i na zasadach określonych w przepisach prawa. 

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności, z wyjątkiem zmiany oprocentowania, która dokonywana jest w trybie 

określonym w § 4. Wyjątek określony w zdaniu pierwszym  nie dotyczy jednak zmiany 

oprocentowania w trybie określonym w § 4 ust. 5, która również wymaga formy 

pisemnej. 

2. Kredytobiorca dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian postanowień 

zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Banku (bez pobierania dodatkowych opłat i prowizji ze strony Banku): 

1) obniżenia marży, 
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2) zmiany strony Umowy tj. następstwa prawnego wynikającego z odrębnych 

przepisów oraz zmiany nazwy, adresu lub siedziby Banku bądź Kredytobiorcy, 

3) zmiany stawki odniesienia w przypadku zaprzestania opracowywania wskaźnika 

referencyjnego w postaci WIBOR-u lub istotnych zmian w rozumieniu przepisów 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011z dnia 8 czerwca 

2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w 

instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników 

funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz 

rozporządzenie (UE) nr 596/2014 (Dz.U.UE.L.2016.171.1 z dnia 29.06.2016 r.). 

Zmiana postanowień zawartej Umowy wymaga zgody obu Stron. 

3. Kredytobiorca dopuszcza także możliwość dokonania zmian postanowień zawartej 

Umowy w następujących przypadkach (bez pobierania dodatkowych opłat i prowizji ze 

strony Banku): 

1) zmiany obowiązujących przepisów, jeśli zgodnie z nimi konieczne będzie 

dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego lub które będą miały 

wpływ na realizację Umowy, 

2) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy, 

3) gdy zmiany będą korzystne dla Kredytobiorcy. 

4. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy  

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy Prawo bankowe oraz ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

5. Spory powstałe na tle wykonywania Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy  

dla Kredytobiorcy.  

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

każdej  ze stron. 

 

 

 

 

 

 

............................................                              …………………………………………. 

/stempel i podpis Kredytobiorcy/ /stempel Banku i podpisy osób działających 

w imieniu Banku / 


