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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 przylączami 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 6i7 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 oraz boiskiem wielofunkcyjnym przy ulicy
Srebrnej/Kolorowej w Gdańsku położonej na działkach nr 9lo/2o i 913/6.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych Towarzystwo Budownictwa Społecznego
,,Motława Sp. z o.o. odpowiada na pytania WykonawcóW oraz zmienia treść specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.

Pytanie 1': Czy Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko z dnia 20.03.20t5 r. dotyczące nie dopuszczenia
pobrania przez Wykonawcę wyższej marży niz wskazano w Specyfikacji lstotnych Warunków Zamówienia?
odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pobranie przez Wykonawcę wyzszej marży niż wskazano w SIWZ. W
związku Z tym:
a) Rozdział lll ust. 2.7'4 otrzymuje nowe brzmienie -,,Spłata odsetek będzie następowała wg stawki
WlBoR3M (+) stała Marza Wykonawcy w całym okresie kredytowania. oprocentowanie okresów
odsetkowych (kwartałów umownych) będzie stałe, ustalone W następujący sposób:"
b) Rozdział lll ust. 3.7.4 otrzymuje nowe brzmienie -,,Spłata odsetek będzie następowała Wg stawki
WlBoR3M (+) stała Marża Wykonawcy w całym okresie kredytowania. oprocentowanie okresów
odsetkowych (kwartałów umownych) będzie stałe, ustalone W następujący sposób:"
c) Za|ącznik nr 1a ust' 4 lit. c) pkt i) otrzymuje nowe brzmienie: ,,Marże ....... % ( słownie:

,....................... )".
Zamawiający przekazuje poprawiony Załącznik nr la.
d) Załącznik nr ].b ust. 4 lit. c) pkt i) otrzymuje nowe brzmienie: ,,Marże ....... % ( słownie:

Zamawiający przekazuje poprawiony Załącznik nr 1b.
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Zamawiający zmienia treść SlWZ w następujący sposób:

1. Rozdział lll ust. 2.4 otrzymuje nowe brzmienie,,ostatnia transza zostanie wypłacona do dnia

31.1o.2o15 r. Kredyt zostanie uruchamiany jednorazowo lub w transzach na wniosek Zamawiającego

złoŻony u Wykonawcy. Wskazany wyżej termin moze zostać wydłużony lub przyspieszony o jeden

miesiąc. o wysokości i terminie poszczególnych transz Zamawiający będzie informował Wykonawcę

pisemnie z siedmiodniowym wyprzedzeniem przed datą płatności."

2. Rozdział lll ust. 2.6 otrzymuje nowe brzmienie: ,,Karencja w spłacie kapitału kredytu wynosi 3

miesiące od dnia podpisania umowy."
3. Rozdział lll ust. Ż.7.4 otrzymuje nowe brzmienie: ,,Spłata odsetek będzie następowała wg stawki

WlBoR3M (+) stała Marża Wykonawcy w całym okresie kredytowania. oprocentowanie okresów

odsetkowych (kwartałów umownych) będzie stałe, ustalone W następujący sposób:....''

4' Rozdział lll ust. 2'7.1'o.1' otrzymuje nowe brzmienie: ,,Współfinansowanie irefinansowanie kosztów

inwestycji opisanej w Rozdziale lll. ust. 2.2.i usl.2.8."

5. Wykreśla się ust. 2.7.Lo.2 Rozdziału lll slWz
6. Rozdział lll ust.2.9 otrzymuje nowe brzmienie:,,okres obowiązywania umowy do spłaty kredytu, nie

później niz 30 lat od dnia podpisania Llmowy'"

7. Rozdział lll ust. 2'11'.L. otrzymuje nowe brzmienie: ,,Hipoteka na nieruchomości położonej w

Gdańsku przy ul. Kolorowejdziałka nr91-513 zapisana w KW GD1G/oo190773lo o powierzchni2.577m2

oraz część działki nr 91'5/6 zapisanej w KW GD1'G/oo1'49736l1' oznaczonej na projekcie podziału działki

nr 91'516. Zamawiający dopuszcza zastosowanie hipoteki łącznej umownej, na działkach nr 915/3 i

s1.sf 6."
8. Rozdział lll ust' 3.4 otrzymuje nowe brzmienie,,ostatnia transza zostanie wypłacona do dnia

31.10.2015 r. Kredyt zostanie uruchamiany jednorazowo lub w transzach na wniosek Zamawiającego

złożony u Wykonawcy. Wskazany wyżej termin może zostać wydłużony lub przyspieszony o jeden

miesiąc. o wysokości iterminie poszczególnych transz Zamawiający będzie informował Wykonawcę

pisemnie z siedmiodniowym wyprzedzeniem przed datą płatności'"

9. Rozdział lll ust.3.6 otrzymuje nowe brzmienie: ,,Karencja w spłacie kapitału kredytu wynosi 3

miesiące od dnia podpisania umowy."
10'Rozdział lll ust. 3.7.4 olrzymuje nowe brzmienie: ,,Spłata odsetek będzie następoWała wg stawki

WlBoR3M (+) stała Marża Wykonawcy w całym okresie kredytowania. oprocentowanie okresów

odsetkowych (kwartałów umownych) będzie stałe, ustalone w następujący sposób:..."

]_]..Rozdział lll ust. 3.7.L0.1' otrzymuje nowe brzmienie: ,,Współfinansowanie i refinansowanie kosztów

inwestycji opisanejw Rozdziale lll. ust. 3.2. i ust.3.8."

12.Wykreśla się ust. 3.7.Lo,z Rozdziału lll slwz
13.Rozdział lll ust. 3.9 otrzymuje nowe brzmienie:,,okres obowiązywania umowy do spłaty kredytu, nie

później niż 30 lat od dnia podpisania umowy."
]"4. Rozdział lV otrzymuje nowe brzmienie:

,,1'. Część l Przedmiotu Zamówienia: Data rozpoczęcia: data podpisania umowy kredytowej
Data zakończenia: 30 lat od dnia od dnia podpisania umowy
2. Część ll Przedmiotu Zamówienia: Data rozpoczęcia: data podpisania umowy kredytowej.
Data zakończenia:30 lat od dnia od dnia podpisania umowy"

].5.Rozdział Vll ust.6 otrzymuje nowe brzmienie: ,,osobami upoważnionymi przezZamawiającego do

kontaktu z Wykonawcami są: Edyta Piwowarczyk _ Księgowa, Krzysztof Łangowski - Specjalista ds.

zamówień publicznych i inwestycji, (58) 320-37-48, fax. (58) 301-96-93, w siedzibie Zamawiającego W

godzinach 8:00 - 14:00 od poniedziałku do piątku."

16.Rozdział XV ust. 1.3 otrzymuje nowe brzmienie,,ostatnia transza zostanie wypłacona do dnia

31.10.20L5 r. Kredyt zostanie uruchamiany jednorazowo lub w transzach na wniosek Zamawiającego
złożony u Wykonawcy. Wskazany wyżej termin może zostać wydłużony lub przyspieszony o jeden

miesiąc. o wysokości iterminie poszczególnych transz Zamawiający będzie informował Wykonawcę
pisemnie z siedmiodniowym wyprzedzeniem przed datą płatności."

17.Rozdzial XV ust. 1.5 otrzymuje nowe brzmienie: ,,Karencja w spłacie kapitału kredytu wynosi 3

miesiące od dnia podpisania umowy."
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L8.W rozdziale XV ust. ]_.6 wykreśla się zapis w odniesieniu do marzy: ,,nie wyższa niż2%o"

19.Rozdział XV ust. J..9 otrzymuje nowe brzmienie;,,Kredyt przeznaczony jest na: Współfinansowanie i

refinansowanie kosztów inwestycji opisanejw Rozdziale lll. ust' 2.2.i ust.2.8."
20.Rozdział XV ust' 1.10 pkt a) otrzymuje nowe brzmienie: ,,Hipoteka na nieruchomości położonej w
Gdańsku przy ul. Kolorowej działka nr 91'5/ 3 zapisana w KW GD1G/0019o773/0 o powierzchni
2.577m2 oraz część działki nr 91'5/6 zapisanej w KW GD1G/oo14g136/t oznaczonej na projekcie
podziału działki nr 91'5/6. Zamawiający dopuszcza zastosowanie hipotekiłącznej umownej, na działkach
nr 91.5/3 i 91.5/6."
21.Rozdział XV ust' 2.3 otrzymuje nowe brzmienie: ,,ostatnia transza zostanie wypłacona do dnia
31.10.2015 r. Kredyt zostanie uruchamiany jednorazowo lub w transzach na wniosek Zamawiającego
złoŻony u Wykonawcy' Wskazane wyżej termin może zostać wydłużony lub przyspieszony o jeden
miesiąc. o wysokości i terminie poszczególnych transz Zamawiający będzie informował Wykonawcę
pisemnie z siedmiodniowym wyprzedzeniem przed datą płatności."
22.Rozdział XV ust' 2.5 otrzymuje nowe brzmienie: ,,Karencja w spłacie kapitału kredytu wynosi 3

miesiące od dnia podpisania umowy,"
23.W rozdziale XV ust' 2.6 wykreśla się zapis w odniesieniu do marzy: ,,nie wyższa niż2%o"

24'Rozdział XV ust.2'9 otrzymuje nowe brzmienie: ,,Kredyt przeznaczony jest na: Współfinansowanie i

refinansowanie kosztów inwestycji opisanejw Rozdziale Ill. ust. 3.2. i ust.3.8."
25.Zamawiający koryguje oczywista omyłkę polegającą na błędnej numeracji załączników w treści S|WZ
i tak:
a) Rozdział lV ust.6lit. b otrzymuje nowe brzmienie:,,oświadczenie o spełnieniu warunków zgodnie z

art. 22 ust. 1 Ustawy (wg wzoru załącznik nr 2a i 2b);

b) Rozdział lV ust. 6 lit. c otrzymuje nowe brzmienie: ,,oświadczenie o spełnieniu warunków zgodnie z

art.24 ust. ]- Ustawy (wg wzoru załącznik nr 3a i 3b).
26.Zamawiający uaktualnia następujące dokumenty z Rozdziału lll ust.4:
4.1"0.1 Sprawozdanie finansowe za lata Żot2-2o1'4 w cześcidotvczącei 2014 r..

4.1'0'2 Prognozy finansowe za lata 201'5 -2017 - przepływy środków pieniężnych,
4.10.3 Prognozy finansowe za lata 201'5-2017 - rachunek zysków i strat,
4.10.4 Prognozy finansowe za lata 201.5-2017 - bilans,

Powyższe dokumenty zastępują dotychczas dołączone do S|WZ i od tej pory uznaje się je za wiążące
dla każdego z Wykonawców.

Zamawiający zmienia termin składnia ofert. W związku z tym Rozdział Xl ust' 1' oraz ust. 2 lit' a

otrzymuje nowe brzmienie:
1. Składanie ofert.
oferty dotyczące Części lPrzedmiotu Zamówienia iCzęści ll Przedmiotu Zamówienia powinny zostać
złożone Zamawiającemu na adres Towarzystwo Budownictwa Społecznego ,,Motława" Sp' z o.o., 80-
744 Gdańsk, ul. Królikarnia 13, pokój nr 1O4 (sekretariat), w nieprzekraczalnym terminie do dnia
06.05.2015 r. do eodz. 10:00
Jezeli WykonaWca nie dostarcza oferty osobiście, a Za pomocą poczty, kuriera, itp. to winien nadać ją z
takim wyprzedzeniem czasowym, aby oferta dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu do
składania ofert.
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2. Otwarcie ofert.
a) Zlożone oferty zostaną otwarte publicznie (część jawna):

- dla Części l Przedmiotu Zamówienia w dniu 06.05.2015 r. o godz. 10:15

- dla Części ll Przedmiotu Zamówienia w dniu 06.05.2015 r. o eodz. 10:30

w siedzibie Zamawiającego W Gdańsku, ul. Królikarnia 13, w pokoju konferencyjnym W obecności

przedstawicieli Wykonawców, którzy zechcą wziąć udział w otwarciu ofert.

Z poważaniem
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