
1. Jaką kwotę dochodów w 2014 r. Zamawiający osiągnął z opłat stałych – abonamentowych, a
jaką ze zmiennych - opłat za rzeczywiste zużycie?

Sprzedaż wody i ścieków ogółem za rok 2014 Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji
w Wałbrzychu

NAZWA J.M ROK 2014
Woda m3 6 054 073,50

zł 29 080 751,63
Ścieki m3 5 600 330,80

zł 39 768 196,78
Opłaty abonamentowe zł 3 476 842,96

Wody opadowe m3 21 301,40
zł 157 324,95

Podsumowanie NETTO zł 72 483 116,32

2. Jakie jest zużycie na 1 mieszkańca wody (m³/miesiąc)?

Przeciętne zużycie na jednego mieszkańca  kształtuje się od 2,7 m³ do 3 m³

3. Ilu łącznie mieszkańców (odbiorców) gmin Państwo obsługują (z podziałem na gminy)?

L.P. GMINA Liczba ludności (pobyt stały)

1. Wałbrzych 111 017

2. Szczawno Zdrój 5 620

3. Głuszyca 8 737

4. Jedlina Zdrój 4 819

5. Świebodzice 22 460

6. Stare Bogaczowice 4 172

7. Walim 4 646

8. Boguszów Gorce 14 736

9. Marciszów 4 642

10. Kamienna Góra 847

11. Czarny Bór 4 159

12. RAZEM 185 855

4. Ile jest zawartych umów na dostawę wody/odbiór ścieków?

20 888 zawartych umów



5. Prosimy o podanie struktury przychodów wg. działalności i grup taryfowych za 2013 i 2014
rok?

6. Sprzedaż wody i ścieków ogółem za rok 2013 Wałbrzyski Związek Wodociągów i
Kanalizacji

w Wałbrzychu
7.

NAZWA J.M NETTO
Typ płatnika Fizyczni

zł
11 551 420,71

Typ płatnika Prawni
zł

56  358 716,85

Podsumowanie NETTO zł 67 910 137,56

Sprzedaż wody i ścieków ogółem za rok 2014 Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji
w Wałbrzychu

NAZWA J.M NETTO
Typ płatnika Fizyczni

zł
12 061 505,14

Typ płatnika Prawni
zł

60 421 611 ,18

Podsumowanie NETTO zł 72 483 116,32

8. Prosimy o informacje na temat dotacji jakie Państwo udzielili podmiotom zewnętrznym
(udzielone w trakcie 2013 i 2014 r.). Prosimy o wskazanie celu dotacji. Czy majątek
(infrastruktura techniczna) zrealizowany w wyniku takich dotacji jest później przez Państwa
użytkowana?

W 2014 r. udzielono dwie dotacje celowe na zadania inwestycyjne pn: „Budowa sieci kanalizacji
w miejscowościach Walim i Rzeczka” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku
Gminie Jedlina Zdrój – Etap II”. Majątek zrealizowany w wyniku dotacji będzie użytkowany
przez WZWiK.

9. Podać listę projektów unijnych jakie Państwo zrealizowali w ciągu ostatnich 3 lat lub realizują
obecnie wraz z informacją o:
- kwota projektu, kwota dofinansowania z UE,
- status projektu – prace budowlane (zakończony/niezakończony),
- czy projekt został całkowicie rozliczony (otrzymanie płatności końcowej),
- czy jeżeli zgodnie z umową o dofinansowanie był wymagany cel ekologiczny – prośba o
wskazanie tego celu i informacji czy został zrealizowany?

WZWiK w latach 2003 – 2012 zrealizował Projekt 2003/PL/16/P/PE/041  pn. „Oczyszczanie
ścieków w Wałbrzychu” dofinansowany ze środków Funduszu Spójności o łącznej wartości
300 328 876,88 zł,  w ramach którego dokonano modernizacji i rozbudowy eksploatowanych



przez WPWIK oczyszczalni ścieków (za kwotę 26 084 410,91 euro) oraz wybudowano ponad
103 km. sieci kanalizacji sanitarnej, oraz ponad 25 km sieci  poddano renowacji.
- kwota projektu dofinansowana z UE wynosi 34 451 700,00 EUR,
- status projektu – prace budowlane zostały zakończone,
- projekt został całkowicie rozliczony, w dniu 01.07 2014 r. otrzymano płatność końcową,
zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej z dnia 23.05.2014 r. nr Ares(2014)1686569,
- efekt ekologiczny:

- wybudowana długość kanalizacji sanitarnej w Boguszowie Gorcach -  31 500 km,

 - wybudowana długość kanalizacji sanitarnej w Świebodzicach  - 27 300km,

 - wybudowana długość kanalizacji sanitarnej w Wałbrzychu  - 37 900km,

 - przepustowość zmodernizowanej oczyszczalni w Cierniach  - 40 000m3/d,

- przepustowość zmodernizowanej oczyszczalni w Boguszowie Gorcach  - 3 000m3/d,

- przepustowość zmodernizowanej oczyszczalni w Jugowicach - 6 000m3/d,

 - oczyszczalnia ścieków w Cierniach zapewnia uzyskanie w odpływie następujących efektów:

 - BZT5≤ 15g O2/m3

 - ChZT≤ 125g O2/m3

 - zawiesina ≤ 35g O2/m3,

 - azot ogólny ≤ 10g N/m3 i 85% redukcji,

 - fosfor ogólny ≤ 10g N/m3 i 90% redukcji,

 - oczyszczalnie ścieków w Jugowicach i Boguszowie Gorcach zapewniają uzyskanie w odpływie
następujących efektów:

- BZT5≤ 15g O2/m3

 - ChZT≤ 125g O2/m3

 - zawiesina ≤ 35g O2/m3,

 - azot ogólny ≤ 15g N/m3 i 80% redukcji,

 - fosfor ogólny ≤ 2g N/m3 i 85% redukcji,

Po zakończeniu inwestycji oczyszczalnie pracują z efektywnością zgodną z wymogami Dyrektywy
91/271/EEC dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych oraz rozporządzenia MŚ w sprawie
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.06.137.984).

Rozbudowa systemu kanalizacji i podniesienie skuteczności działania oczyszczalni ścieków
eksploatowanych na obszarze Projektu przyczyniło się do poprawy warunków sanitarnych
i zmniejszenia ryzyka zachorować wśród mieszkańców.

Aktualny stan osiągnięcia efektu ekologicznego:

- poprawa stanu środowiska tj. redukcja ładunku zanieczyszczeń zrzucanych bezpośrednio do
odbiorników – efekt w całości uzyskany.

- ochrona źródliskowych odcinków rzek należących do zlewni Odry – efekt w całości uzyskany.



 - ochrona zasobów Głównych Zbiorników Wód Podziemnych stanowiących zapasowe źródło wody
pitnej – efekt w całości uzyskany.

- poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców – efekt w całości uzyskany.

- ochrona Parków krajobrazowych, stanowiących podstawę rozwoju funkcji turystycznych Dolnego
Śląska – efekt w całości uzyskany.

- niwelowanie różnic dostępności infrastruktury komunalnej – efekt w całości uzyskany.

10. Wnioskujemy o zmianę terminu składania ofert z dnia 13.02.2015 na 06.02.2015 z uwagi  na
czas niezbędny na spełnienie przez Emitenta warunków uruchomienia środków m.in. zmianę
uchwały w sprawie emisji obligacji przychodowych. Prosimy również o ustalenie granicznej
daty do której potencjalni wykonawcy mogą zadawać pytania tj. do dnia 30.01.2015. do godz.
15.00.

Ostateczny termin udostępniony na stronie internetowej WZWiK

11. Czy w formularzu oferty cenowej, stanowiącej załącznik nr 1 do Ogłoszenia, w pozycji
wynagrodzenie Agenta Emisji należy podać tylko kwotę prowizji?  Jeśli nie, to prosimy o
doprecyzowanie jakie należy przyjąć parametry do obliczenia kosztów związanych z płatnością
odsetek tj.: zakładany na potrzeby kalkulacji wynagrodzenia termin uruchomienia,
harmonogram  spłat poszczególnych serii (wartość serii i konkretny termin ich spłaty), okresy
odsetkowe i stopę bazową.

Zgodnie z zapisem w rozdziale VII pkt 3 Ogłoszenia o konkursie na wybór Agenta Emisji
Obligacji Przychodowych.

12. W celu dopasowania formularza ofertowego do podjętej uchwały w sprawie emisji obligacji
przychodowych WZWiK prosimy o możliwość wprowadzenia stopy bazowej WIBOR3M z dnia
zamieszczenia ogłoszenia konkursu na wybór Agenta Emisji Obligacji Przychodowych wraz ze
Specyfikacją Warunków Konkursu tj. z 07.01.2015 r.

Uchwała Zgromadzenia ma charakter kierunkowy dla organu wykonawczego WZWiK.
W ofercie należy wprowadzić stopę bazową zgodnie z ogłoszeniem o konkursie na wybór
Agenta Emisji Obligacji Przychodowych.

13. Prosimy o umożliwienie załączenia do oferty „Warunków finansowania” określające między
innymi:

a)      Prawidłowo zdefiniowany cel finansowania i przedsięwzięcie

b)      Majątek przedsięwzięcia oraz Przychody Przedsięwzięcia

c)      Warunki zawieszające

d)      Kluczowe zobowiązania

e)      Pozostałe warunki do spełnienia przed uruchomieniem środków

Opis sposobu przygotowania oferty, w tym wykaz załączników zawiera rozdział VII ogłoszenia o
konkursie na wybór Agenta Emisji Obligacji Przychodowych.


