
 

Załącznik nr 4 do SWZ 

 

Projektowane postanowienia umowy (PPU) 

 

Umowa nr……..2022 
 
Zawarta w dniu …........…….2022 roku w Rybnie, pomiędzy : 

 

1. Gminą Rybno z siedzibą przy ul. Długiej 20, 96-514 Rybno, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 
reprezentowaną przez:  
Pana Damiana JAWORSKIEGO       - Wójta, 
przy kontrasygnacie Pani Grażyny DYBIEC   -   Skarbnika, 
a: 

2. ……………………… z siedzibą …………..……………,  NIP ………………, REGON …………………., wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez .................. pod numerem KRS ..............., zwaną w dalszej treści umowy 
„Wykonawcą", reprezentowaną przez: 
...................................................................................... 
 
 

Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pismo z 
dnia …………..  Zamawiający zleca, a Wykonawca podejmuje się wykonania całości przedmiotu zamówienia określonego 
w ofercie w następującym zakresie: 
 
 

§ 1. 
PRZEDMIOT UMOWY  

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: 
„Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego dla Gminy Rybno w 2022 roku w wysokości 

3.555.000,00 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2022 roku” 
2. Zakres zadania obejmuje: 

1)  Okres kredytowania: od dnia zawarcia umowy do terminu spłaty ostatniej raty kapitałowej, tj. do dnia 27.12.2038 
r. 

2)  Okres obrachunkowy spłaty odsetek: kwartalnie. 
3)  Okres karencji w spłacie kapitału: do terminu spłaty pierwszej raty kapitałowej. 
4)  Oprocentowanie kredytu: zmienna stopa procentowa. 
5)  Poza stopą procentową Zamawiający nie będzie ponosił innych opłat z tytułu udzielenia, obsługi i spłaty kredytu. 
6)  Sposób ustalenia wysokości stopy procentowej: oprocentowanie kredytu liczone według stawki WIBOR 3M jako 

średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedniego i obowiązuje przez okres następnego miesiąca, zmiana 
oprocentowania następuje pierwszego dnia rozpoczynającego następny miesiąc, powiększona o marżę Banku. Marża 
podana z dokładnością do jednej setnej procenta. Oprocentowanie kredytu może ulegać zmianom tylko w przypadku 
zmiany stawki WIBOR 3M. Marża Banku w okresie umownym jest stała. Odsetki od kredytu nie będą kapitalizowane. 
Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych, a rok rzeczywistą 
liczbę dni w roku, tj. 365 lub 366 dni. 

7)  Marża banku przedstawiona w ofercie nie może zostać podwyższona w trakcie umowy kredytowej. 
8)  Łączna wysokość opłat i prowizji przygotowawczej od przyznanego kredytu: bez prowizji. 
9)  Opłaty i prowizje bankowe: bank nie będzie pobierał innych opłat z tytułu udzielenia, obsługi i spłaty kredytu, w 

tym przedterminowej spłaty kredytu, niż określona w punkcie 5) stopa procentowa. 
10)  Zamawiający nie przewiduje wypłacenia jednorazowej prowizji przygotowawczej od przyznanego kredytu. 
11)  Kredyt powinien być postawiony do dyspozycji w terminie nie później niż w ciągu pięciu dni roboczych 

następujących po dniu, w którym zostanie złożona dyspozycja o uruchomienie kredytu i przekazane środki przez 
Wykonawcę na rachunek Zamawiającego wskazany w umowie.  

12)  Odsetki od zaciągniętego kredytu naliczane będą przez Bank i płatne przez Zamawiającego co kwartał na podstawie 
pisemnego zawiadomienia wystawionego przez Bank. 

13)  Zabezpieczenie kredytu: weksel własny in blanco wystawiony przez Gminę Rybno wraz z deklaracją wekslową. 
Na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika. 

14)  Zamawiający zastrzega możliwość niewykorzystania kredytu w całości lub części bez ponoszenia dodatkowych opłat 
z tego tytułu.  

15)  Zamawiający zastrzega sobie możliwość uruchomienia kredytu w transzach w oparciu o pisemne dyspozycje, które 

zostaną złożone Wykonawcy. Dopuszcza się złożenie dyspozycji drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w 
umowie lub w inny sposób. 



 

16)  Spłaty kapitału odbywać się będą w terminach i kwotach określonych w harmonogramie stanowiącym Załącznik nr 

3 do SWZ. 
17)  Spłaty odsetek będą płatne kwartalnie w terminach określone w harmonogramie stanowiącym Załącznik nr 3 do 

niniejszej SWZ. 
18)  Bank zobowiązany jest do wyliczania odsetek za każdy kwartał i przekazania bez wezwania obciążenia 

Zamawiającemu do 25. dnia każdego kwartału, drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w umowie lub w 
inny sposób. 

19)  Zamawiający przewiduje możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu. Kredyt nie jest odnawialny. 
20)  Zamawiający zakłada możliwość wcześniejszej spłaty kredytu i zmiany spłat rat kapitałowych w zakresie kwot i 

terminów bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów rekompensacyjnych. 
21)  W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania. 
22)  Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z uruchomienia kredytu lub jego części i   oczekuje,   że   bank   

nie będzie pobierał   żadnych   opłat   od   wartości, z których Zamawiający zrezygnował. 
23)  W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania. 
24)  W przypadku, gdy rata (kapitał, odsetki) przypada na dzień  wolny od pracy dniem spłaty jest ostatni dzień 

roboczy kwartału. 

25)  Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą usługi będą dokonywane w złotych polskich (PLN). 
 

§2. 

PERSONEL WYKONAWCY I PODWYKONAWCY 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej 
czynności w trakcie realizacji niniejszego zamówienia: czynności administracyjne polegające na obsłudze kredytu.   

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy 
odnośnie do spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 
w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów; 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca 
przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności, tj.:  
1) oświadczenie zatrudnionego pracownika;  
2) oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których 

dotyczy wezwanie Zamawiającego. 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 wykonawcy; 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w 
trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z 
dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, (tj. w szczególności zawierać 
anonimizację adresów i nr PESEL pracownika). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie 
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę składek na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię dowodu potwierdzającego 
zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracownika. 

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 
w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w 
wysokości określonej w §3.  

5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów 
w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 
również jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane w ust. 1 czynności i obarczone sankcją zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w §3.  

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić 
się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 
 



 

§ 3. 

KARY UMOWNE 

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa terminu, o którym mowa w §2 ust. 3 Zamawiający obciąży Wykonawcę karą 
umowną w wysokości minimalnego wynagrodzenia brutto określonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 
roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 2207), obowiązującego w dacie otrzymania 
wezwania, o którym mowa w ust. 3.  

2. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane na podstawie pisemnego wezwania Wykonawcy do zapłaty.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w ciągu 10 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej, na rachunek 
bankowy wskazany w wezwaniu. 

4. Maksymalna wysokość kar umownych, jaką może dochodzić Zamawiający w trakcie obowiązywania Umowy nie może 
przekroczyć 12 krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający 
uwzględni zmiany przepisów prawa w tym zakresie.  

 
 

§ 4. 

ZMIANY UMOWY 

Strony przewidują możliwość istotnych zmian umowy na poniższych zasadach: 

1. Zmianie może ulec harmonogram spłat rat kapitałowych za obopólną zgodą stron umowy. 

2. Możliwość zmiany zawartej umowy w okolicznościach, których przed zawarciem umowy nie dało się przewidzieć, a mają one 
wpływ na wynagrodzenie umowne – tylko w przypadku: 

a) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

c) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 
4 października 2018 o pracowniczych planach kapitałowych. 

3. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadkach wskazanych w ust. 2 pkt 1-3 może nastąpić na pisemny umotywowany 

wniosek Wykonawcy. Zmiana jest dopuszczalna, jeżeli Wykonawca udowodni, że zmiany te mają wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W tym celu Wykonawca wraz z wnioskiem o zmianę umowy, przedstawi 
Zamawiającemu informację zawierającą szczegółową kalkulację wpływu okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 1-3 na koszty 
realizacji zamówienia, w szczególności wskazując wysokość odpowiednich kosztów w odniesieniu do poszczególnych 
pracowników realizujących umowę, zakres ich zaangażowania w realizację umowy oraz wpływ odpowiednich czynników na 
zmianę kosztów. Zamawiający może odmówić zmiany umowy w przypadku, gdy wyjaśnienia nie będą w wystarczający 
sposób uzasadniać proponowanej zmiany wynagrodzenia. Zmiana może dotyczyć wyłącznie kosztów realizacji zamówienia w 
okresie po wejściu w życie odpowiednich zmian przepisów.  

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu do 
umowy. W preambule aneksu należy wskazać podstawę prawną wynikającą z art. 455 ust. 1 lub 2 Pzp oraz okoliczności 
uzasadniające dokonanie zmian.  

6. O zmianach teleadresowych, numeru rachunku bankowego i innych zmianach nieistotnych dla wykonania przedmiotu 
umowy Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego. Zmiany te nie wymagają zmiany umowy. 

 
 

§5. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowy mają zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczególności ustawy – 
Prawo zamówień publicznych, Prawa bankowego oraz Kodeksu cywilnego. 

2. Ewentualne spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egz. dla Wykonawcy, a 2 egz. dla Zamawiającego. 

4. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: 

1) kopia oferty Wykonawcy; 

2) Harmonogram spłat rat kapitałowych. 

 

 

         ZAMAWIAJĄCY                                                                                             WYKONAWCA 

 
 
 


