
       Drawsko Pomorskie, dnia 11.03.2010r. 
 

 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

ul. Podmiejska 3 

78-500 Drawsko Pomorskie 

 

 

Dotyczy: zadania pod nazwą: „Udzielenie promesy i kredytu długoterminowego  

w wysokości 4.385.464,00 PLN na finansowanie działań związanych z realizacją projektu: 

„Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”. Budowa lagun do hydrofitowego odwadniania 

osadów z oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim wraz z instalacjami związanymi  

i Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na Placu Gdańskim oraz w ul. Grunwaldzkiej w 

Drawsku Pomorskim” 

 
 
PoniŜej udzielamy odpowiedzi na przesłane pytania dotyczące dokumentacji złoŜonej  

u wykonawców do w/w zadania: 

1. Kwota kredytu wynika z następującej kalkulacji: 

• Planowana wartość netto zadań do wykonania w 2010 roku wynikająca  

z harmonogramu realizacji przedsięwzięcia Tabela 1.1. Rozdział 1 

studium wykonalności               4 221 000,00zł 

• Podatek VAT                     928 620,00zł 

• Środki własne                  -764 156,00zł 

       Wartość kredytu                                   4 385 464,00zł 

      Z w/w kredytu planowane jest sfinansowanie podatku VAT w kwocie 164 464,00zł. 

Przetarg na w/w zadanie ogłoszony został przed datą rozstrzygnięcia przetargu  

i podpisania umowy z wykonawcą na budowę lagun, stąd róŜnica w wartości łącznego 

kosztu inwestycji. 

Zamawiający w SIWZ do w/w zadania w punkcie II 1.1 dotyczącym przedmiotu 

zamówienia i terminu jego realizacji zastrzegł moŜliwość wykorzystania niepełnej kwoty 

kredytu, zdając sobie sprawę z tego, iŜ wartość inwestycji w ofertach wykonawców moŜe 

odbiegać od planowanych. 

 



2. Przedmiotową inwestycję naleŜy traktować jako realizację dwóch zadań pod nazwą:  

• Budowa lagun do hydrofitowego odwadniania osadów z oczyszczalni ścieków  

w Drawsku Pomorskim wraz z instalacjami związanymi, 

• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na Placu Gdańskim oraz w ul. Grunwaldzkiej  

w Drawsku Pomorskim” 

Zamawiający rozpoczynając realizację zadań zgodnie z harmonogramem procedur 

przetargowych Tabela 8.3 oraz harmonogramem realizacji przedsięwzięcia oraz planem 

płatności – Tabela 8.5 Rozdział 8 studium wykonalności, załoŜył wariant pesymistyczny, 

z którego wynika, iŜ umowa o dofinansowanie z Funduszem Spójności nie zostanie 

podpisana. Wówczas decyzja dotycząca realizacji zadań objętych projektem na lata 2011-

2015 zostanie podjęta w późniejszym terminie. 

W związku z powyŜszym naleŜy brać pod uwagę roczne projekcje finansowe na 

okres kredytowania złoŜone dodatkowo. 

 

3. Odpowiedź na pytanie 3 została zawarta w odpowiedzi do pytania 2. 

Wnioskowany kredyt ma być spłacany juŜ od listopada 2010 roku, zgodnie  

z harmonogramem uruchomienia kredytu i spłat rat kredytowych zawartym w punkcie 

II 2c, d oraz w Tabeli Nr 1. 

4. W przypadku, gdyby umowa o dofinansowanie z Funduszem Spójności została 

podpisana, to kwota dotacji przypadająca na ZWiK Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim 

docelowo będzie wynosiła około 48,39% wartości netto kontraktów przypadających 

na Aglomerację Drawsko Pomorskie.  

 

 

 

Z powaŜaniem 

Celina Prokop 


