
Wykonawcy

w przetargu nieograniczonym

na udzielenie kredytu długoterminowego z 

przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego 

na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego

 

Nasz znak: GP/2/2012 12.01.2012 r.

Zamawiający otrzymał w dniu  11.01.2012 r. od Wykonawcy zapytanie dotyczące 

ogłoszonego przetargu.

Zapytanie 1:

Wykonawca proponuje wydłużenie terminu na składanie ofert w przetargu do dnia 03.02.2012.

Odpowiedź:
Termin na składanie ofert w przetargu na udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem 

na pokrycie wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego, został określony na 

podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Termin ten upływa w dniu 20.01.2012 r. godz. 

10.45. Zamawiający nie zamierza zmieniać terminu na składanie ofert.

Zapytanie 2:

Sprawozdania finansowe za lata 2008-2009.

Odpowiedź
Sprawozdanie finansowe za 2009 r. zostało przedstawione. Uważamy, że nie ma konieczności 

analizy sprawozdania za 2008 r. 

Zapytanie 3:

Badanie bilansu za 2010 r. o ile było sporządzane.

Odpowiedź
Spółka z mocy prawa nie podlega obowiązkowi badania bilansu.

 Zapytanie 4:

Opinie bankowe.

Odpowiedź:
Niniejszym przedkładam opinię bankową.
Zapytanie 5:

Umowy spółki

Odpowiedź:
Niniejszym załączam tekst ujednolicony aktu założycielskiego spółki.

Zapytanie 6:

Studium wykonalności lub biznesplan inwestycji.

Odpowiedź
Dokumentu o takim tytule Spółka nie posiada, jednak sporządzone zostały prognozy finansowe, 

które są załączone do SIWZ.

Zapytanie 7:

Dokumenty, z których wynika zakres uprawnień zarządu do zaciągania zobowiązań majątkowych 

dot. ewentualnych ograniczeń kwotowych bądź odrębnych uchwał.

Odpowiedź
Uchwały upoważniające Zarząd do działania w zakresie przedmiotowego przedsięwzięcia 

inwestycyjnego oraz do zaciągnięcia kredytu stanowią załączniki do SIWZ. Inne uprawnienia 

Zarządu wynikają z ustawy Kodeks spółek handlowych i ustawy o gospodarce komunalnej.

Zapytanie 8:

Proszę podać czy spółka posiada jakieś zobowiązania pozabilansowe.

Odpowiedź:



Spółka nie ma zobowiązań pozabilansowych.

Zapytanie 9:

Tytuł prawny do lokalu, w którym jest siedziba – czy lokal jest własnością spółki czy jest 

wynajmowany. Jeżeli tak umowa najmu lokalu.

Odpowiedź:
Siedziba Spółki mieści się w siedzibie właściciela Spółki tj. Gminy Poddębice. Lokal stanowiący 

siedzibę jest Spółce użyczony.

Zapytanie 10:

Czy są podmioty powiązane? Jeżeli tak prosimy o ich wymienienie i czy są finansowane przez 

podmiot nadrzędny?

Odpowiedź:
Nie ma podmiotów powiązanych.

Zapytanie 11:

Zestawienie majątku Spółki (co wchodzi w skład majątku trwałego). Czy majątek jest obciążony-

stopień obciążenia.

Odpowiedź:
Majątek spółki nie jest obciążony. W skład majątku wchodzą grunty wskazane w SIWZ do 

zabezpieczenia kredytu, odwiert wody termalnej Poddębice GT-2, wodociąg wody termalnej o dług. 

1030 mb. Łączna wartość majątku stanowi kwotę 11.229.781,52 zł brutto.

Zapytanie 12:

Informacja dotycząca przedmiotu działalności (w tym prognozowana w okresie kredytowania).

Odpowiedź:
Wszystkie rodzaje działalności wymienione są w wyciągu z KRS załączonym do SIWZ. Po 

wykonaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego, na które planowany jest przedmiotowy kredyt, Spółka 

będzie osiągała przychody ze sprzedaży ciepła i ciepłej wody. Prognoza stanowi załącznik do 

SIWZ.

Zapytanie 13:

Krótka charakterystyka podstawowych usług. Jacy będą główni odbiorcy?

Odpowiedź:
Sprzedaż ciepła i ciepłej wody dla odbiorców będących głównie jednostkami samorządu 

terytorialnego. Obiekty do ogrzewania to obiekty użyteczności publicznej: szkoły, szpital, obiekty 

sportowo-basenowe oraz budynki mieszkalne.

Zapytanie 14:

Informacje o projekcie: data rozpoczęcia inwestycji, data jej zakończenia, kto jest głównym 

wykonawca, jakie są źródła finansowania inwestycji, jaki jest udział środków własnych jednostki w 

realizacji projektu, czy inwestycja przebiega zgodnie z harmonogramem?

Odpowiedź:
Planowany termin realizacji 01.03.2012 – 31.12.2012. Wykonawca zostanie wybrany w trybie 

ustawy Prawo zamówień publicznych po zbilansowaniu środków na realizację, czyli po uzyskaniu 

kredytu na uzupełnienie wkładu własnego. Finansowanie: dotacja WFOŚiGW 50%, środki własne 

17%, kredyt bankowy 33%. Przedsięwzięcie nie zostało rozpoczęte.

Zapytanie 15:

Prosimy o przedstawienie umów z Generalnym Wykonawcą i innymi wykonawcami projektu.

Odpowiedź:
Umowa nie została zawarta.

Zapytanie 16:

Na jakiej podstawie ustalono wartość pozostałych działek mających stanowić zabezpieczenie – 

prosimy o dostarczenie stosownych dokumentów potwierdzających tę wartość.
Odpowiedź:
Wartość została ustalona na podstawie operatów szacunkowych, a załącznikiem do SIWZ jest 

uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca zamiany działek pomiędzy Gminą a Spółką, w 

której wartości tych działek są pokazane.



Zapytanie 17:

Prosimy o przedstawienie umów dotyczących dofinansowania projektu (WFOŚiGW, środki unijne 

itp. wraz z ewentualnymi aneksami).

Odpowiedź:
Uważamy, że nie ma potrzeby załączania umowy. Umowa dotacji została zawarta w dniu 

30.12.2011 r. na kwotę 3.615.190,00 zł.

Zapytanie 18:

Czy zawarte umowy wykonawcze wyczerpują zakres rzeczowy Projektu?

Odpowiedź:
Nie zawarto umowy na wykonanie przedsięwzięcia.

Zapytanie 19:

Z jakich środków Spółka zamierza sfinansować dalsze inwestycje wykazane w prognozach w roku 

2012?

Odpowiedź:
W roku 2012 w prognozach nie ma innych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Zapytanie 20:

Czego dotyczą inne rozliczenia międzyokresowe w latach 2010-2016?

Odpowiedź:
Dotacji z NFOŚiGW i dotacji z WFOŚiGW.

Zapytanie 21:

Na jakiej podstawie zaplanowano tak niski poziom należności i zobowiązań w okresie 

kredytowania?

Odpowiedź:
Poziom zobowiązań i należności pokazany został na dzień 31 grudnia i zakładamy, że należności i 

zobowiązania będą zapłacone.

Zapytanie 22:

Jaką przyjęto stawkę amortyzacji i od kiedy będzie naliczana?

Odpowiedź:
Przyjęto stawkę 0,5% naliczaną od 01.01.2013 r. W miarę upływu czasu stawka amortyzacji ulega 

zwiększeniu, co wskazane jest w prognozach załączonych do SIWZ.

Zapytanie 23:

Dlaczego w prognozie w roku 2015 podatki i opłaty są dwa razy wyższe niż w latach 2013-2014?

Odpowiedź:
Założono wzrost kwoty podatku od nieruchomości od oddanego do użytku przedsięwzięcia oraz 

ewentualny wzrost stawek podatkowych.

Zapytanie 24:

Co spółka sprzedała z majątku w roku 2010?

Odpowiedź:
Spółka nie sprzedała nic ze swojego majątku. Dokonana była jedynie zamiana gruntów pomiędzy 

Gminą a Spółką, na co dokument wskazano w załącznikach do SIWZ.

Prezes Zarządu 

(-)Anna Karska
















