Sędziszów dn. 23.06.2017 r.

Znak: FN.I.3021.26.2017

Informacja dla wykonawców
Na podstawie art.38 ust.2 ustawy PZP (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze późn. zm.) Zamawiający
przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Nazwa Klienta* Gmina Sędziszów
Pytanie do Klienta

Odpowiedź Klienta
Przebudowa drogi gminnej nr 376005T
w miejscowości Boleścice
Umowa z dn.31.05.2016r
Dofinansowanie:137.490,00
Wartość całkowita: 216.077,70
Termin realizacji: do 30.09.2017

Czy Zamawiający ma zawarte umowy na otrzymane
dotacje z UE? (kwoty, terminy, na jaki cel). Prosimy o
Budowa oczyszczalni ścieków
1
wykaz takich projektów z podaniem dotacji wynikającej z
komunalnych oraz kanalizacji
poszczególnej umowy.
sanitarnej w Sędziszowie – etap II
Pre-Umowa z dn.20.12.2016r
Dofinansowanie: 15.845.495,52
Wartość całkowita: 24.749.577,34
Termin realizacji: do 30.06.2020
Czy Zamawiający korzysta z wykupu wierzytelności,
faktoringu, forfaitingu, leasingu? Jeśli tak jakie jest
2
zadłużenie (kwota zobowiązania na koniec 2016 r. i raty
spłaty w każdym roku od 2017 włącznie).
3

Czy Zamawiający udzielał poręczeń? ( za kogo,
beneficjent, termin obowiązywania).

Czy Zamawiający posiada akcje, udziały w innych
4 podmiotach? (prosimy o informację zawierającą nazwę
podmiotu oraz wartość posiadanych udziałów).

NIE

NIE
TAK, informacja znajduje się
www.bip.sedziszow.pl >Budżet i majątek
gminy >Budżet Gminy >Budżet 2016<
Informacja o wykonaniu Budżetu Gminy

Sędziszów za rok 2016> Informacja o
stanie mienia komunalnego Gminy
Sędziszów na dzień 31.12.2016 r.
Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w
5 bankach ciążą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy
o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):

NIE

Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe
zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to
6
prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w
bankach (w tys. PLN):

NIE

Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy
był prowadzony u Państwa program postępowania
7
naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych.

NIE

Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy
były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem
8
komornika sądowego postępowania egzekucyjne
wszczynane na wniosek banków.

NIE

Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe
zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak, to prosimy o
9
podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w
tys. PLN):

NIE

Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat
została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium
10 organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa
jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu,
zarząd województwa).

NIE

Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji
11 długu Państwa wg stanu planowanego na koniec
bieżącego roku budżetowego:
wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych
(w tys. PLN):

16.891

wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu
poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):

0

wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu
poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):

0

wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją
programów i projektów finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o
finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN):

0

wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją
programów i projektów finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o
finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):

0

Zmiany zamieszczane są na
12 Zmiany w budżecie gminy uchwalone po 31 marca 2017r. www.bip.sedziszow.pl >Budżet i majątek
gminy >Budżet Gminy > Budżet 2017
13 Zmiany w WPF uchwalone po 31 marca 2017 r.

Zmiany zamieszczane są na
www.bip.sedziszow.pl >Budżet i majątek
gminy >Budżet Gminy > Budżet 2017

Wykaz zaangażowań klienta
Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (rrrr-mm-dd)
– prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:
Typ długu (kredyt, wykup
Kwota
wierzytelności, obligacje,
Kwota
Waluta
pozostałego
leasing, factoring,
Data zawarcia
bieżącego
zadłuże
zadłużenia
pożyczka, udzielone
umowy
zadłużenia
nia
(pozabilans)
poręczenie, udzielona
(bilans)1
2
gwarancja, list patronacki)
PLN
kredyt
26.07.2012
1.100.000,00
0

L
p.

Nazwa podmiotu
(np. bank, NFOŚ,
WFOŚ, firma
leasingowa, firma
factoringowa)

1

Bank

2

Bank

PLN

kredyt

07.08.2013

1.960.000,00

3

Bank

PLN

kredyt

23.01.2014

4

Bank

PLN

kredyt

5

Bank

PLN

6

Bank

7

Bank

2017-05-31

Zabezpieczenie

Data
całkowitej
spłaty

Weksel in blanco

31.12.2019

0

Weksel in blanco

31.12.2024

3.987.783,00

0

Weksel in blanco

30.12.2024

30.09.2014

2.450.000,00

0

Weksel in blanco

30.12.2024

kredyt

17.11.2015

2.000.000,00

0

Weksel in blanco

31.12.2026

PLN

kredyt

07.11.2016

4.000.000,00

0

Weksel in blanco

31.12.2028

PLN

kredyt w rachunku

19.01.2017

1.394.000,00

0

-

29.12.2017

8

Razem

16.891.783,00

Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania
Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty
niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji
1
2

