
       Drawsko Pomorskie, dnia 22.04.2010r. 
 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

ul. Podmiejska 3 

78-500 Drawsko Pomorskie 

 

Dotyczy: zadania pod nazwą: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości  

2 804 000,00 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” 

Numer ogłoszenia: 105004 – 2010; data zamieszczenia: 14.04.2010r. 
 
PoniŜej udzielamy odpowiedzi na przesłane pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia do w/w zadania: 

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie jednego kredytu długoterminowego  

w wysokości 2 804 000,00PLN, 

2. W wyniku oceny formalnej oraz merytorycznej I stopnia projekt uzyskał 39,32 pkt.  

Z uwagi na fakt, Ŝe suma wnioskowanego dofinansowania przez projekty, które 

przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną I stopnia przekroczyła dostępną alokację, 

projekt Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego pn. „Ochrona wód zlewni rzek 

Drawy i Regi” znalazł się na rezerwowej liście rankingowej. Aktualnie projekt nie 

podlega ocenie merytorycznej II stopnia ze względu na status projektu rezerwowego. 

W sytuacji, kiedy zmieni się status na projekt znajdujący się na liście podstawowej, 

będzie on podlegał ocenie. 

3. Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego złoŜył w dniu 26.11.2009r wniosek  

o dofinansowanie projektu pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi” w ramach 

konkursu nr 6/POiŚ/1.1/11/2009 dla działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa  

w aglomeracjach powyŜej 15 tyś. RLM.  

3. Podpisanie umowy o dofinansowanie uzaleŜnione jest od pozytywnego wyniku oceny 

merytorycznej II stopnia oraz uzyskania oszczędności w projektach zatwierdzonych  

w ramach wcześniejszych naborów lub przesunięcia środków finansowych na 

działania związane z gospodarką wodno-ściekową z innych projektów 



środowiskowych. W związku z powyŜszym nie jest moŜliwe określenie terminu 

zawarcia umowy o dofinansowanie. 

4. Finansowanie zadań w ramach POIiŚ odbywać się będzie na podstawie wniosku 

beneficjenta o płatność, składanego przez Związek z częstotliwością, jaka zostanie 

określona w umowie o dofinansowanie, 

5. Udział dofinansowania unijnego przedmiotowego projektu docelowo wynosił będzie 

około 48,39% kwoty wydatków kwalifikowalnych, 

6. Nie dopuszczamy formy listu intencyjnego, wyraŜającego potencjalne zainteresowanie 

Banku przedmiotową transakcją. 

 

Nie jest moŜliwe przesunięcie terminu złoŜenia oferty przetargowej do 21.05.2010r.  

 

Z powaŜaniem 

Celina Prokop 


