Kowalewo Pomorskie, 10.07.2013r.

Fn. 271.1.5.2013

Wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości
8.402.581 złotych z dopuszczalnością udziału środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego
(EBI) na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa krytej pływalni w Kowalewie
Pomorskim.
Gmina Kowalewo Pomorskie na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) udziela
wyjaśnień do zadanych pytań:

1. Pytanie oferenta:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na udzielenie kredytu w części ze środków EBI oraz
środków własnych Banku?
Odpowiedź:
Gmina Kowalewo Pomorskie informuje, że wyraża zgodę na udzielenie kredytu w części ze
środków EBI oraz środków własnych Banku.

2. Pytanie oferenta:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie przez Bank kredytu ze środków
pochodzących z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach instrumentu
Municipal Infrastructure Facility?
Odpowiedź:
Gmina Kowalewo Pomorskie wyraża zgodę.

3. Pytanie oferenta:

W przypadku zgody Zamawiającego na współfinansowanie kredytu ze środków EBI,
w celu ustalenia jaka część kredytu może zostać objęta finansowaniem kredytu z EBI,
prosimy o przedstawienie listy inwestycji finansowych przy wykorzystaniu kredytu
oraz przedstawienie ich krótkiej charakterystyki obejmującej:
a) Nazwę przedsięwzięcia,
b) Przewidywaną datę rozpoczęcia i zakończenia,
c) Krótki opis inwestycji obejmujący podstawowe założenia projektowe lub biznes

plan/studium wykonalności,
d) Informację czy Zamawiający ma możliwość odzyskania podatku VAT dla

inwestycji (czy koszty rozliczane będą netto czy brutto),
e) Całkowity koszt inwestycji brutto i netto,
f)

Źródła finansowania przedsięwzięcia, w podziale na:
- środki własne,
- kredyt,
- dotacja UE,
- inne (jakie?)

Odpowiedzi:
a) Budowa krytej pływalni w Kowalewie Pomorskim
b) Data rozpoczęcia: 26.10.2012r.,
Data zakończenia: 30.09.2014r.,
c) Celem głównym projektu jest poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej na
terenie gminy Kowalewo Pomorskie i lepsze dostosowanie jej do potrzeb i potencjału dzieci i
młodzieży oraz pozostałych mieszkańców gminy. Rozwój uczniów gminy Kowalewo
Pomorskie oraz jej pozostałych mieszkańców w strategicznie ważnym dla gminy obszarze,
jakim jest sport i rekreacja. Podsumowując, realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się
bezpośrednio do osiągania następujących celów dla działania 3.1 RPO WK-P:
- poprawy stanu technicznego przyszkolnych obiektów sportowych na wszystkich poziomach
kształcenia z wyłączeniem szkół wyższych,
- rozwoju przyszkolnej infrastruktury sportowej na obszarach wiejskich.
d) NIE

e) brutto: 12 425 376,00 zł
netto: 10 101 932,00 zł
f) Źródła finansowania przedsięwzięcia:
- środki własne – 422 795,00 zł
- kredyt – 8 402 581,00 zł
- dotacja UE – 3 600 000,00 zł
- inne – brak

4. Pytanie oferenta:

Informację, czy w ramach przedsięwzięcia planowany jest zakup używanych środków
trwałych, jeśli tak w jakiej kwocie?
Odpowiedź:
NIE

5. Pytanie oferenta:

Informację, czy dla przedsięwzięcia konieczne jest sporządzenie analizy
oddziaływania na środowisko. Jeśli analiza jest konieczna, jaki jest etap prac nad
raportem?
Odpowiedź:
NIE

6. Pytanie oferenta:

Liczbę osób zatrudnionych przez Zamawiającego?
Odpowiedź:
57 osób

7. Pytanie oferenta:

Czy zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie do umowy kredytu zapisów
określonych w załączniku nr 1 do niniejszego pisma?

Odpowiedź:
TAK
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