Znak: FN.271.1.2019

Sędziszów, dnia 08.10.2019 r.

Informacja dla wykonawców
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy PZP (Dz. U. z 2019 r. Nr poz. 1843 z późn. zm.)
Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami jednocześnie informuje, że bilans
oraz rachunek zysków i strat – Sędziszowskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o. o.
w Sędziszowie za 2018r. oraz 06.2019 r. zostaną wysłane jako załącznik pocztą elektroniczną
ubiegającemu się o ten dokument Wykonawcy:
Nazwa klienta

Gmina Sędziszów

Pytanie do klienta

Odpowiedź
klienta

1

Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c. na
koszt Zamawiającego.

NIE

2

Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o
podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):

NIE

3

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

NIE

4

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

NIE

5

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

NIE

6

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

NIE

7

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

NIE

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

8

32.165

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):

7.967

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

9

10

11

12

13

Prosimy o informację, czy Zamawiający jest powiązany kapitałowo i organizacyjnie z innymi instytucjami. Jeżeli
tak, prosimy o ich wskazanie.

TAK, informacja
znajduje się
www.bip.sedziszow.pl
>Budżet i majątek
gminy >Budżet
Gminy >Budżet
2018< Informacja o
wykonaniu budżetu za
2018 rok> Informacja
o stanie mienia
komunalnego Gminy
Sędziszów na dzień
31 grudnia 2018 roku

Prosimy o wyjaśnienie głównych przyczyn wzrostu poziomu dochodów bieżących planowanych do wykonania w
2019 roku w porównaniu do wykonania 2018 roku

W związku z
realizacją zadania
„Instalacja systemów
odnawialnych źródeł
energii na terenie
Gminy Sędziszów”
mieszkańcy dokonują
wpłat wkładu
własnego, który jest
ujmowany w
dochodach bieżących.

Prosimy o wyjaśnienie głównych przyczyn wzrostu wydatków bieżących planowanych do poniesienia w 2019
roku w porównaniu do 2018 roku

Środki otrzymane z
budżetu państwa na
tzw. „po
powodziówki”
zostały ujęte w
budżecie jako wydatki
bieżące na otworzenie
drogi.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów z Zał. nr 5 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które
zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego dot. zadłużenia
przeterminowanego z : „Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki od kwoty zadłużenia przeterminowanego,
liczone od dnia powstania tego zadłużenia do dnia poprzedzającego jego rzeczywistą spłatę – w wysokości 2 –
krotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego, aktualnej na czas powstania zadłużenia.”
na „Za każdy dzień utrzymywania się zadłużenia przeterminowanego pobierane będą odsetki od zadłużenia
przeterminowanego w wysokości aktualnie obowiązujących maksymalnych odsetek za opóźnienie określonych w
ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny, które na dzień podpisania umowy wynoszą ........... % w
stosunku rocznym.”

TAK

W Rozdziale 3 ust.2
Prosimy o informację, czy w zapisie Rozdział 3. ust 2 pkt 8 chodzi o stawkę WIBOR dla depozytów 1miesięcznych w PLN (WIBOR 1M), obliczana jako średnia arytmetyczna z dziesięciu ostatnich dni roboczych czy pkt 8 SIWZ mowa jest
o dniach roboczych
kalendarzowych.

Wykaz zaangażowań klienta

Nazwa
podmiotu
(np. bank,
NFOŚ, WFOŚ,
Lp.
firma
leasingowa,
firma
factoringowa)
Bank PEKAO
1
Kielce
Bank Ochrony
2
Środowiska
Bank
Spółdzielczy
3
Sędziszów
Bank
Spółdzielczy
4
Wolbrom
Bank
Spółdzielczy
5
Wolbrom
Bank
Gospodarstwa
6
Krajowego
Kielce
Bank
Gospodarstwa
7
Krajowego
Kielce

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
wierzytelności,
Kwota pozostałego
Waluta
obligacje, leasing,
Data zawarcia
Kwota bieżącego
zadłużenia
zadłużenia factoring, pożyczka,
umowy
zadłużenia (bilans)1
(pozabilans)2
udzielone poręczenie,
udzielona gwarancja,
list patronacki)

2019.09.30

Data całkowitej
spłaty

PLN

KREDYT

30.09.2014

0

1.750.000,00

30.12.2024

PLN

KREDYT

07.08.2013

0

1.400.000,00

31.12.2024

PLN

KREDYT

23.01.2014

0

3.587.783,00

30.12.2024

PLN

KREDYT

07.11.2016

0

3.700.000,00

31.12.2028

PLN

KREDYT

17.11.2015

0

1.700.000,00

31.12.2026

PLN

KREDYT

07.08.2017

0

7.000.000,00

31.12.2028

PLN

KREDYT

02.08.2018

0

2.929.045,51

31.12.2028

8

WFOŚ

PLN

POŻYCZKA

24.07.2018

0

480.000,00

31.12.2028

9

WFOŚ

PLN

POŻYCZKA

06.11.2018

0

944.566,94

30.06.2020

10

WFOŚ

PLN

POŻYCZKA

06.11.2018

0

70.232,89

30.06.2020

11

WFOŚ

PLN

POŻYCZKA

06.11.2018

0

2.535.640,13

31.12.2028

12

WFOŚ

PLN

POŻYCZKA

06.11.2018

0

580.216,98

31.12.2028

13
Razem

0

26.677.485,45

Burmistrz Sędziszowa
/-/ Wacław Szarek

1
2

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

