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Pt. Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie długoterminowych kredytów, na okres lat 30,
przeznaczonych na:

Część l Przedmiotu Zamówienia - częściowe sfinansowanie inwestycji w wysokości 600.000 zł pn:

wykonanie prac przygotowawczych placu budowy (ogrodzenie, utwardzona droga wewnętrzna, droga
dojazdowa, zaplecze budowy, przylącza wodociągowe i energetyczne dla potrzeb budowy) oraz budowy
budynku mieszkalnego wielorodzinnego Kolorowa 5 wraz z boksami garażowymi w poziomie piwnicy,
instalacjami WeWnętrznymi, sieciami i przyłączami wodociągowymi, kanalizacji sanitarnej, deszczowej
z wykonaniem dróg i miejsc postojowych z docelowym ukształtowaniem, zagospodarowaniem
i oświetleniem terenU przy ulicy Kolorowej w Gdańsku położonej na działkach nr 91'5/3,915/6.
Część ll Przedmiotu Zamówienia - częściowe sfinansowanie inwestycji w wysokości 1.200.000 zł pn:

wykonanie prac przygotowawczych placu budowy (ogrodzenie, utwardzona droga wewnętrzna, droga
dojazdowa, zaplecze budowy, przyłącza wodociągowe i energetyczne dla potrzeb budowy), oraz robót
budowlanych obejmujących budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych Kolorowa 6 i 7 wraz
z boksami garażowymi W poziomie piwnicy, instalacjami wewnętrznymi, sieciami i przyłączami
wodociągowymi, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, z wykonaniem dróg imiejsc postojowych z docelowym
ukształtowaniem, zagospodarowaniem i oświetleniem terenu oraz boiskiem wielofunkcyjnym przy ulicy
Srebrnej/Kolorowej w Gdańsku położonej na działkach nr 910/20 i 9I3/6.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych Towarzystwo Budownictwa Społecznego
,,Motława Sp. z o.o. odpowiada na pytania jednego z Wykonawców:

Pytanie L: Czy Zamawiający dopuszcza mozliwość pobrania przez Wykonawcę wyzszej marży niż wskazano
w Specyfi kacji lstotnych Wa ru n ków Za mówie nia ?

odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza pobrania przez Wykonawcę wyzszej marży niż wskazano w SlWZ

Pytanie 2:W nawiązaniu do zapisu lll pkt 2'5 czy Spółka wyraża zgodę, aby okres spłaty kredytu następował
w 354 ratach, przy założeniu, ze okres kredytowania będzie wynosił 360 miesięcy liczone od dnia podpisania
umowy do dnia całkowitej spłaty kredytu?
odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Z poważaniem
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