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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.  

Bardzo proszę o odpowiedź, czego dotyczą zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług na koniec 

września 2020r. w kwocie 409 800,33 PLN i pozostałe w kwocie 5 048,04 PLN. 

Pytanie Nr 2.  

Proszę również o informację, na kiedy jest planowane  uregulowanie przedmiotowej zaległości. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że zobowiązania wymagalne w wysokości łącznie 409.800,33 zł obejmują: 

1) zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 404.351,41 zł (są to zobowiązania 

samorządowego zakładu budżetowego, tj. Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu 

dostawy mediów), zobowiązania te są regulowane na bieżąco, zgodnie z zawartymi 

porozumieniami w tym zakresie, 

2) zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 400,88 zł (są to kwoty nieprzekazanych 

odszkodowań w związku z wykupem nieruchomości, ponieważ nie znamy właściciela i do 

czasu jego ustalenia nie możemy spłacić przedmiotowych zobowiązań), 

3) pozostałe zobowiązania w kwocie 5.048,04 zł (niepobrane zasiłki osób bezrobotnych – 

zobowiązania te są regulowane zgodnie z obowiązującymi przepisami maksymalnie do 

6 miesięcy). 

 

Zamawiający informuje, że wszystkie odpowiedzi na składane pytania oraz wnioski w niniejszym 
postępowaniu stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1. Strona internetowa: www.przemysl.pl  

2. A/a 
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