
1. Czy taryfy za wodę i kanalizację są ustalone zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę i odbiór ścieków, a w szczególności rozporządzeniem dot. ustalania cen wody i ścieków?

Tak, odpowiedzi udzielono i zamieszczono na naszej stronie internetowej

2. Czy planowana jest emisja  - rozterminowanie – umożliwi obniżenie taryfy w porównaniu do
sytuacji bez takiego rozterminowania?

Taryfy za wodę i ścieki są ustalane na podstawie bieżących kosztów działalności, zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2005 r.(Dz.U. Nr 127 z 2006 r, poz.885
i 886 z póź.zm.).

3. Udostepnienie SIWZ na obsługę bankową?

SIWZ jest udostępniony na stronie internetowej WZWiK i WPWiK

4. Czy istniejące zobowiązania finansowe są zabezpieczone na majątku lub przychodach
WZWiK? Jakie są zabezpieczenia ustanowione w stosunku do zaciągniętych zobowiązań
finansowych?

Nie jest zabezpieczone majątkiem i przychodami. Zabezpieczeniem są weksle in blanco.

5. Czy refinansowaniu w ramach emisji obligacji będzie podlegał również kredyt obrotowy?

Nie

6. Zwracamy się z prośbą o informację o wskaźniku dostępności cenowej taryf dla mieszkańców
w roku 2013, 2014, oraz 2015?
Taryfy za wodę i ścieki zamieszczone są na stronie internetowej WZWiK

7. Czy zamawiający dopuszcza emisję jednej lub kilku serii obligacji spłacanej w ratach, w
wysokości zgodnej z harmonogramem wykupu przedstawionym w ogłoszeniu o konkursie? W
przypadku emisji obligacji przychodowych w bardzo wielu seriach istnieje konieczność
rozbudowanego opisu relacji dotyczących pierwszeństwa do przychodów poszczególnych serii
i podejmowania decyzji przez obligatariuszy (w tym też z uwzględnieniem ryzyka zmian
wynikającego z obecnego procesu legislacyjnego, dotyczącego zmian w ustawie o
obligacjach)?

Odpowiedzi udzielono i zamieszczono na stronie internetowej WZWiK.

8. Czy zamawiający pokryje koszty doradcy prawnego oferenta dotyczące m.in. dokumentacji
prawnej oraz zgodności emisji obligacji z przepisami prawa?

Nie

9. Zgodnie z Uchwałą Nr 4/XXI/2014 z dnia 30.12.2014 r. ograniczyli Państwo swoją
odpowiedzialność wyłącznie do przychodów wskazanych w uchwale. Prosimy o
przedstawienie prognoz tych przychodów (również kosztów), w celu oceny czy przychody te są
wystarczające do spłaty obligacji?

Odpowiedzi udzielono, prognozy wykazane są w WPF.



10. Zwracamy się z prośbą o informację o aktualnym zadłużeniu z tytułu pożyczki z NFOŚiGW
udzielonej w EUR, w szczególności aktualna kwota pożyczki w EUR, aktualna na dzień
31.12.2014 r. kwota zobowiązania w PLN – w tym wartości różnic kursowych?

Pożyczka z NFOŚiGW została spłacona w całości we wrześniu 2014 r.

11. Prosimy o przekazanie sprawozdań finansowych za wrzesień 2014 r.

Udostępnione na naszej stronie internetowej

12. Prosimy o podanie przewidywanego wykonania za 2014 r.:
- dochody ogółem, w tym dochody bieżące, dochody majątkowe,
- wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące, wydatki na obsługę długu, wydatki majątkowe,
wydatki na wynagrodzenia,
- przychody budżetu,
- rozchody budżetu.

Przewidywane wykonanie za 2014 r.:
a) dochody ogółem – 112 760 628,00
- dochody majątkowe – 28 449 252,00
- dochody bieżące – 84 311 376,00
b) wydatki ogółem- 74 282 324,00
- wydatki majątkowe – 5 149 969,00
- wydatki bieżące – 69 102 355
- wydatki na wynagrodzenia – 2 458,153,00
c) przychody – 596 162,00
d) rozchody – 38 196 734,00

13. Jaki jest koszt zakupu 1000m³ wody z Kamiennej Góry?

WZWiK nie kupuje wody od Kamiennej Góry

14. Czy istnieją alternatywni dostawcy, od których Zamawiający /WPWiK mógłby kupować wodę
w przypadku braku możliwości ujmowania wody z ujęć Marciszowa?

Nie przewidujemy braku ujmowania wody z ujęć Marciszowa

15. Czy wg. oceny Zamawiającego zdolność produkcyjna ujęć w Kamiennej Górze i możliwości
zakupu byłyby wystarczające dla pokrycia całego zapotrzebowania WZWiK/WPWiK na
wodę?

Nie kupujemy wody od Kamienne Góry. Zdolność produkcyjna ujęć jest pomijana dla całego
systemu zaopatrzenia w wodę. Poza Marciszowem główne ujęcia to Unisław Śląski, ogólnie
dysponujemy ponad 80 ujęciami.

16. Jak zamawiający ocenia szansę przegrania sporu dot. majątku położonego na terenie gminy
Marciszów?

W kompetencji Zamawiającego nie jest ocena szans. W chwili obecnej posiadamy decyzję
ministra unieważniającą decyzje komunalizacyjną wydaną na rzecz Gminy Marciszów w
związku z rażącym naruszeniem prawa przy ich wydawaniu.



17. Proszę o udostępnienie umowy spółki WPWiK  Sp z o.o. oraz umów dzierżawy lub innych
umów na podstawie których WPWiK eksploatuje majątek WZWiK?

WPWiK została powołana w celu prowadzenia eksploatacji urządzeń wod-kan stanowiących
własność Spółki na podstawie wniesionego aportem, a także wytworzonego przez WZWiK i
protokolarnie przekazanego do eksploatacji.

18. Wnioskujemy o zmianę terminu przeprowadzenia emisji obligacji do dnia 25.02.2015 r.

Odpowiedzi udzielono i zamieszczono na stronie internetowej WZWiK

19. Czy infrastruktura będąca własnością WPWiK (wniesiona aportem przez WZWiK) to część
składowa która może być fizycznie odłączona od części podsiadanej przez WZWiK bez
zniszczenia?

Nie

20. Czy na obszarze gmin, na których Państwo działają – są Państwo jedynym podmiotem
dostarczającym wodę/odbierającym ścieki na terenie tych gmin? Czy są inne podmioty
posiadające taką infrastrukturę na terenie Państwa działalności?

Tak, jesteśmy jedynym podmiotem, wyjątek stanowi gmina Świebodzice.

21. Czy środki na obsługę długu z tytułu obligacji przychodowych są uwzględnione w wydatkach
bieżących?

Tak


