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ZP. 271.1.1.2020 

 

 

ODPOWIEDZI   NA   PYTANIA  
 

 

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Udzielenie i obsługa 

długoterminowego kredytu w kwocie 1.872.139,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych  

kredytów oraz sfinansowanie deficytu  budżetu Gminy Miasta Gostynina 

 

          Działając w oparciu o art. 38 ust. 2, ustawy oraz z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia, że w niniejszym 

postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w umowie kredytowej zawarta została klauzula „Stopa procentowa 

 równa jest wysokości stawki referencyjnej powiększona o marżę banku z zastrzeżeniem, że stopa 

 procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa zero”? 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na podany zapis. 

Pytanie nr 2 

Jakie są główne pozycje wymagalnych należności na koniec 2019 roku (kwota 13.638 T.PLN)? 

Odp. Na kwotę należności wymagalnych na koniec 2019 roku składają się głównie: 

 10.224.431,13 zł – należności z tytułu zadłużenia w podatkach i opłatach lokalnych (podatku od 

nieruchomości, od środków transportowych rolnego, leśnego, opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi), na bieżąco prowadzona jest egzekucja tych należności poprzez wezwania do zapłaty, 

upomnienia, wystawianie tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego oraz zabezpieczenie należności 

zagrożonych poprzez wpis na hipotekę, 

 3.176.689,27 zł – należności wynikające z zadłużenia dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych 

zaliczek alimentacyjnych osobom uprawnionym z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu 

Alimentacyjnego, egzekucję tych należności prowadzą komornicy sądowi, 

 108.839,01 zł – zasądzona wyrokiem sądu kara umowna z tytułu niewywiązania się przez wykonawcę z 

warunków umowy na dostawę artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych, sprawa jest skierowana 

do komornika, 

 89.589,52 zł – należności, wobec których organami podatkowymi są urzędy skarbowe, egzekwujące 

należne gminie dochody. 

 

Pytanie nr 3 
Z czego wynika taka duża kwota wymagalnych należności, która występuje przynajmniej od 2017 

roku (wtedy była to kwota 12.370 T.PLN)? 
 

Odp. Największą kwotę należności wymagalnych stanowią należności z tytułu zaległości w podatkach i 

opłatach (w 2017 roku 9.400.989,05 zł, w 2018 roku 10.350.167,14 zł). Należności te dotyczą głównie 

podatnika znajdującego się w upadłości likwidacyjnej, do czasu zakończenia postępowania upadłościowego 

wymiar podatku od nieruchomości dokonywany będzie co roku. 

 



Kolejną znaczącą kwotę należności wymagalnych stanowią należności wynikające z zadłużenia dłużników 

alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobom uprawnionym oraz z tytułu 

wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego (w 2017 roku 2.798.376,22 zł, w 2018 roku: 

3.010.515,00 zł). Należności te są egzekwowane przez komorników sądowych.  

 

Pytanie nr 4 
 

Jaki jest wpływ pandemii koronawirusa na jednostkę? Czy liczba niepłacących podatki/alimenty może w 

związku z tym ulec zwiększeniu? Czy będzie rewizja budżetu i WPF? 

 

Odp. Na chwilę obecną trudno jest określić realny wpływ pandemii koronawirusa na budżet Miasta. 

Wpłynęło kilka podań w sprawie umorzenia, odroczenia lub zwolnienia z opłat i podatków w związku z 

zawieszeniem działalności, jednak nie podjęto jeszcze konkretnych decyzji dot. tych podań. Odnotowano 

niższe o ok. 42% wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych za marzec 2020 roku w 

stosunku do wpływów za luty 2020 roku. W wyniku wstępnej analizy wpływów z podatku od nieruchomości, 

rolnego, leśnego czy od środków transportowych za I kwartał 2020 roku ustalono, że są one porównywalne 

do wpływów z tych tytułów w I kwartale 2019 roku. W razie konieczności budżet będzie korygowany, jednak 

aktualnie nie ma możliwości oceny tej sytuacji. 
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