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Przemyśl, 04.12.2020r.
ZP.271.12.2020.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Miejskiej
Przemyśl w 2020 roku do wysokości 5.500.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu kredytów i pożyczek, w związku z ubytkiem w dochodach miasta Przemyśla, będącym
skutkiem COVID-19
Gmina Miejska Przemyśl na podstawie z art. 38 ust. 2, w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1843), informuje
o otrzymanych wnioskach o wyjaśnienie treści SIWZ oraz o udzielanych wyjaśnieniach.
Pytanie Nr 1.
Proszę o opinię RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że zarządzenie w przedmiotowej sprawie zostało złożone do RIO, w związku
z czym opinia ta jest obecnie przygotowywana przez RIO.
Pytanie Nr 2.
Proszę o wyjaśnienie poziomu ubytku w dochodach miasta Przemyśla, będącym skutkiem COVID-19
Odpowiedź Zamawiającego:
Uruchomienie kredytu jest niezbędne dla zapewnienia płynności finansowej miasta Przemyśla
w związku z ograniczeniem spływu dochodów budżetowych spowodowanym rozprzestrzenianiem się
COVID-19.
Analiza wykonania dochodów Gminy Miejskiej Przemyśl na dzień 30 września 2020r. wskazuje na
znaczny ubytek dochodów, spowodowany COVID-19. W związku z powyższym, konieczne było
dokonanie zmian w budżecie, polegających na zmniejszeniu planowanych dochodów o przewidywany
ubytek, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Zmniejszenie dochodów, spowodowane ubytkiem z powodu COVID-19 nie może zostać zbilansowane
zmniejszeniem wydatków bieżących, ponieważ skutkowałoby to zachwianiem realizacji zadań miasta
Przemyśla. Znacząco zmalały wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w stosunku do
założonego planu, jak również wpływy z podatku od nieruchomości, co jest następstwem
rozprzestrzeniania się COVID-19, zastosowania zwolnień i ulg w podatkach i opłatach lokalnych
(tj. umarzanie, odraczanie terminu płatności i rozkładania na raty) w ramach pomocy dla
przedsiębiorców, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
Zgodnie z art. 15 zob ww. ustawy, ubytkiem w dochodach jednostki samorządu terytorialnego, będącym
skutkiem wystąpienia COVID-19 jest zmniejszenie dochodów, obliczone jako różnica między
dochodami jednostki planowanymi w zmianie budżetu, a planowanymi dochodami wykazanymi przez
jednostkę w sprawozdaniu budżetowym za pierwszy kwartał 2020r. Przez dochody, o których mowa
wyżej rozumie się dochody podatkowe, o których mowa w art. 20 ust.3, art. 22 ust. 3 i art. 24 ust. 3
ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, powiększone
o opłatę miejscową i uzdrowiskową.
Biorąc pod uwagę powyższe, planowane ubytki dochodów miasta Przemyśla, będące skutkiem COVID19 przedstawiają się następująco:
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Tytuł dochodu

Podatek od
nieruchomości od
osób prawnych
(756.75615.031)

Podatek od
nieruchomości od
osób fizycznych
(756.75616.031)
Podatek rolny od
osób prawnych
(756.75615.032)
Podatek rolny od
osób fizycznych
(756.75616.032)
Podatek leśny od
osób prawnych
(756.75615.033)
Podatek leśny od
osób fizycznych
(756.75616.033)
Podatek od środków
transportowych od
osób prawnych
(756.75615.034)
Podatek od środków
transportowych od
osób fizycznych
(756.75616.034)
Podatek od
czynności
cywilnoprawnych
(756.75615.050)
Podatek od
czynności
cywilnoprawnych
(756.75616.050)
Wpływy z opłaty
eksploatacyjnej
(75675618.046)
Podatek od
działalności
gospodarczej osób
fizycznych, opłacany

Sprawozdanie
Rb-27S o
dochodach za I
kwartał 2020r.

Sprawozdanie
Rb-27S o
Planowane
dochodach za wykonanie do
III kwartał
końca 2020r.
2020r.

Ubytek w
dochodach,
Różnica
będący
między
skutkiem
planowanym
wystąpienia
wykonanie na
Covid-19
31.12.2020r. a
/zmiana
planem na
planu/
31.03.2020r.
planowany
kredyt

Uwagi

Ubytki
oszacowano na
podstawie
niższego
planowanego na
koniec roku
wykonania w
stosunku do planu
(w ujęciu
proporcjonalnym
do ilości
miesięcy).
Kwota ubytku
stanowi per
saldo w
podatkach
i opłatach
lokalnych.
Ulgi udzielone
w związku z
COVID-19 wg
stanu na
30.09.2020r.
wynoszą ok.
1.164.732 zł

26 600 000,00

19 278 165,45 25 704 220,45

-895 779,55

9 570 000,00

7 514 716,17

10 018 196,69

448 196,69

25 000,00

22 482,60

29 976,60

4 976,60

280 000,00

240 956,12

321 274,83

41 274,83

10 000,00

8 083,00

10 777,00

777,00

1 000,00

1 004,17

1 338,89

338,89

620 000,00

673 437,92

673 437,92

53 437,92

340 000,00

286 878,48

286 878,48

-53 121,52

149 000,00

244 977,03

294 533,94

145 533,94

2 160 000,00

1 587 905,25

2 151 890,25

-8 109,75

2 870 000,00

2 974 958,94

2 974 958,94

104 958,94

141 000,00

110 616,56

144 257,36

3 257,36
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-400.000,00

w formie karty
podatkowej
(756.75601.035)

Wpływy z opłaty
skarbowej
(756.75618.041)

1 100 000,00

659 296,06

Wpływy z podatku
dochodowego od
osób fizycznych
(PIT- Gmina)
(756.75621.001)

50 442 007,00

34 270 316,00 46 246 159,60

Wpływy z podatku
dochodowego od
osób fizycznych
13 549 019,00
(PIT- Powiat)
(756.75622.001)
Wpływy z podatku
dochodowego od
osób prawnych (CIT- 2 457 000,00
Gmina)
(756.75621.002)
Wpływy z podatku
dochodowego od
osób prawnych (CIT- 511 000,00
Powiat)
(756.75622.002)
Razem

10 825 026,00

879 061,41

Ubytki
oszacowano na
podstawie
niższego
planowanego na
koniec roku
wykonania
-220 938,59
-200 000,00
(w zw. z COVID19) w stosunku do
planu
(w ujęciu
proporcjonalnym
do ilości
miesięcy).
Ubytek dochodów
do końca roku
został
oszacowany na
podstawie
wpływów
otrzymanych za
ostatni miesiąc
-4 195 847,40 -4 000 000,00 (09.2020r.),
z tym, że z uwagi
na wprowadzane
ograniczenia,
wpływy te zostały
pomniejszone
o 10% (wpływy za
miesiąc 11 i 12
br.)

9 205 217,00

12 421 999,80

-1 127 019,20 -900 000,00

2 126 463,43

2 574 771,76

117 771,76

443 972,17

537 378,97

26 378,97

j.w.

79 649 446,35 105 271 112,89 -5 553 913,11 -5 500 000,00 x

Reasumując, podjęcie działań związanych z zaciągnięciem kredytu jest niezbędne w celu
zabezpieczenia realizacji zadań miasta Przemyśla.
Pytanie Nr 3.
Proszę o potwierdzenie czy Zamawiający wyraża zgodę na zapis w umowie kredytowej: „W przypadku,
gdy stawka bazowa WIBOR 1M jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00 %.”.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższy zapis w umowie kredytowej.
Pytanie Nr 4.
Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 14 grudnia 2020r. do godz. 12:00.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu składa i otwarcia ofert na dzień 14 grudnia 2020r.
Pytanie Nr 5.
Prosimy również o wyrażenie zgody na złożenie oferty w wersji elektronicznej, przy użyciu podpisów
kwalifikowanych.
Odpowiedź Zamawiającego:
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Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie Nr 6.
Dodatkowo prosimy o wypełnienie załączonego formularza.
Odpowiedź Zamawiającego:
Wypełniony formularz stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.
Zamawiający informuje, że wszystkie odpowiedzi na składane pytania oraz wnioski w niniejszym
postępowaniu stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

z up. PREZYDENTA MIASTA
Kierownik Biura Zamówień Publicznych
Elektronicznie
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Otrzymują:
1. Strona internetowa: www.przemysl.pl
2. A/a
Załączniki: Formularz klienta wraz z załącznikiem
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