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Ogłoszenie nr 510099201-N-2019 z dnia 21-05-2019 r.

Miejski Zakład Usługowy Sp. z o.o.: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego” 
  

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 546465-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 
I. 1) NAZWA I ADRES:

Miejski Zakład Usługowy Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 35130843000000, ul. ul.
Piłsudskiego  25, 32-050  Skawina, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 2765833, e-mail
mzu.sekretariat@poczta.fm, faks . 
Adres strony internetowej (url): http://www.mzu.skawina.com.pl/ 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Sp. z o.o.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ZP-04-2019

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 

1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Miejskiego
Zakładu Usługowego Sp. z o.o. w wysokości 500 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie
budowy rampy przeładunkowej odpadów komunalnych przy ul. Fieldorfa Nila 8 w Skawinie. 2
Wykonawca udostępni kredyt do dyspozycji Zamawiającego, na rachunek podstawowy
prowadzony w Banku Spółdzielczym w Skawinie. 3 Zaciągnięcie i spłata kredytu nastąpi w
złotych polskich (PLN). 4 Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami ani kosztami niż te
określone w SIWZ. 5 W związku z udzieleniem kredytu Wykonawca nie pobierze żadnych
dodatkowych opłat i prowizji bankowych, w tym prowizji związanej z rozpatrzeniem wniosku. 6
Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części bez konieczności
ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych opłat i prowizji z tego tytułu. 7 Okres
kredytowania wynosi 60 – miesięcy. 8 Pożądany termin zawarcia umowy: 14.06.2019 r. 9
Uruchomienie kredytu planowane jest nie później niż na dzień 28.06.2019 r. 10 Spłata odsetek
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regulowana będzie co miesiąc wraz z ratą kapitału. 11 Wysokość oprocentowania kredytu:
zmienna stopa procentowa ustalona według stawki WIBOR 3M plus stała marża bankowa w
okresie kredytowania. 13 Prowizja bankowa z tytuły uruchomienia kredytu – 0zł 14 Wszystkie
inne prowizje – 0zł 15 Zabezpieczeniem spłat kredytu będzie weksel „in blanco” wraz z
deklaracja wekslową. 16 Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości
kredytu.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie
II.5) Główny Kod CPV: 66113000-5

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający zobowiązany był unieważnić postępowanie ponieważ nie złożono żadnej oferty
niepodlegającej odrzuceniu i nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 


