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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 garazowymi 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 9L5/3,91'516'
Część lt 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, przylącza wodociągowe i energetyczne dla potrzeb budowy), oraz robót
budowlanych obejmujących budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych Kolorowa 6 i 7 wraz
z boksami garazowymi 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 9Io/2o i 913/6.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i4 Ustawy Prawo zamówień publicznych Towarzystwo Budownictwa Społecznego

,,Motława Sp. z o.o. odpowiada na pytania WykonawcóW oraz zmienia treść specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.

Pytanie L: Czy Zamawiający posiada operaty szacunkowe sporządzone dla nieruchomości, mających

stanowić prawne zabezpieczenie spłaty kredytów? Jeśli tak, prosimy o ich udostępnienie.
odpowiedź: Zamawiający nie posiada operatów szacunkowych. operaty zostaną udostępnione Wykonawcy
przed podpisaniem umowy kredytowej.

Pytanie Ż: Czy Zamawiający posiada wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, dotyczące działek, na których

prowadzone są inwestycje, mające być przedmiotem kredytowania? Jeślitak, prosimy o ich udostępnienie.
odpowiedź: Zamawiający w załączeniu przekazuje wypisy i wyrysy z rejestru gruntów'

Pytanie 3: Wyjaśnienie przez Zamawiającego rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi w SIWZ oraz w
Uchwale nr 5/2oI5 NZW TBs Motława Sp. z o.o. z dn. 09-02-2oI5 r. dotyczącymi księgi wieczystej o

numerze KW GD1'G/}0249376/6 (dotyczy części ll przedmiotu zamówienia) a stanem faktycznym
wynikającym z treści ww. księgi wieczystej (inny właściciel, inne działki i inna powierzchnia łączna działek)'
odpowiedź: Z w/w księgi wieczystej odłączono działki nr 9Io/2o i 91'3/7 i założono dla nich KW nr

GD1G/00261596/4. Zamawiający Wystąpił do Zgromadzenia Wspólników o zmianę uchwały w zakresie

aktualnego numeru księgi wieczystej.
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Pytanie 4:Czy Zamawiający posiada wykaz/wykazy powierzchni użytkowych budynków, uwzględniający/e

powierzchnie użytkową boksów garażowych (dotychczasowe dokumenty zawierają jedynie informację o

powierzchniach dotyczących lokali mieszkalnych)? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu/ów

odpowiedŹ: Zamawiający przekazuje w załączeniu wyciąg z projektu budowlanego (str' 3 i 4) zawierający

wykaz powierzchni osobno dla każdego z budynku'

Pytanie 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie przed zawarciem umów kredytowych harmonogramu

rzeczowo - finansowego oddzielnie dla kazdej z inwestycji, sporządzonego na Wzorze przekazanym przez

Bank? Harmonogramy będą stanowiły załączniki do umów kredytowych.

odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie kazdorazowo przed uruchomieniem transzy

Sprawozdania z realizacji inwestycji, sporządzonego Wg Wzoru przekazanego przez Bank?

odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę'

Pytanie 7: W nawiązaniu do zapisów pkt 2.6 i pkt 3.6 SIWZ, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu

dotyczącego karencji, tj. że karencja w spłacie kapitału kredytu obowiązywać będzie od dnia wypłaty

pierwszejtranszy do miesiąca następującego po miesiącu, W którym dokonano wypłaty ostatniej transzy"?

Aktualnie obowiązujący zapis-wprowadzony Państwa pismem z dn. 13.04.20L5 r' - tj.,,Karencja w spłacie

kredytu wynosi 3 miesiące od dnia podpisania umowy" może spowodować, że rozpoczęcie spłaty kredytu

może nastąpić przed całkowitym wykorzystaniem kredytu.

odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 8: W nawiązaniu do zapisów pkt 2.7.2 i pkt 3.7.2 SIWZ, czy Zamawiający może potwierdzić, że w

okresie obowiązywania karencji (dotyczącej kapitału kredytu) naliczone odsetki będą spłacane w okresach

miesięcznych?
odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że odsetki będą spłacane w okresach miesięcznych

Pytanie 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby do obliczania należnych odsetek Wykonawca przyjął, ze rok

liczy 360 dni, a miesiąc 30 dni, bez względu na faktyczną |iczbę dniw miesiącu?

odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 10:W nawiązaniu do zapisów pkt Ż.1'4.1' i pkt 3.14.1 SlWZ, czy Zamawiający może potwierdzić, że

uzyskał od Gminy Miasta Gdańska środki finansowe na realizację inwestycji?

odpowiedź: Zamawiający potwierdza uzyskanie środków od Gminy Miasta Gdańsk w załączeniu przekazuje

uchwały nr 3/Ż01'5 z dnia 09.02.2015 r. i L61201'4 z dnia 05.1'2'20t4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia

Wspólników o dokapitalizowaniu.

Pytanie 1'1': Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wkład własny (obejmujący udział własny TBS Motława oraz

udział Gminy Miasta Gdańska) na realizowane inwestycje został wykorzystany w całości przed

zaangażowaniem środków z kredytów?
odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 12: W nawiązaniu do zapisów pkt 2.4 i pkt 3.4 SIWZ, czy Zamawiający - W odniesieniu do

uruchomienia ostatniej transzy kredytu - wyrazi zgodę na następujące warunki:

,,Zamawiający zobowiązuje się do złożenia pisemnego wniosku o wypłatę ostatniej transzy w terminie do
jednego miesiąca od dnia zakończenia inwestycji wraz z Wymaganymi przez Wykonawcę dokumentami
(wykaz dokumentów zawarty jest w umowie kredytu budowlanego, której wzór dostępny jest na stornie
internetowej Wykonawcy).
Wykonawca zobowiązuje się w terminie do jednego miesiąca od daty złożenia wniosku o wypłatę ostatniej
transzy wraz z Wymaganą dokumentacją:
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L) Zweryfikować sporządzone rozliczenie i przedłozonąprzez Zamawiającego dokumentację;
2) Dokonać wypłaty ostatniej transzy - po uprzednim potwierdzeniu prawidłowości sporządzonego

rozliczenia i pozytywnej weryfikacji przedłożonej dokumentacji oraz zgodności Ze stanem faktycznym"
odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 13:W nawiązaniu do poprzedniego punktu niniejszego pisma, czy Zamawiający wyraza zgodę na

ustalenie terminu wypłaty ostatniej transzy do dnia 08.].2'2015 r. dla części lzamówienia ido dnia
30'11.2015 r. dla części ll zamówienia? Zgodnie z informacją zawartą w pkt 2'L4.t i w pkt 3.14.1 slWZ
poszczególne inwestycje powinny zostać zakończone (odpowiednio) do 08.10.2ot5 r' i do 30.09.2015 r'

odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę'

Pytanie 1'4: Czy Zamawiający posiada uchwałę/y zatwierdzające stawkę czynszu dla
być przedmiotem kredytowania? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu/ów.
odpowiedź: Zamawiający nie posiada uchwały zatwierdzającej stawkę czynszu dla
zostanie udostępniona przed uruchomieniem l transzy kredytu.

inwestycji, mających

inwestycji' Uchwała

Pytanie 1"5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby Wykonawca pobierał opłaty za czynności związane ze
zmianą warunków umowy kredytu wprowadzane z inicjatywy Zamawiającego, za wyjątkiem czynności
wymienionych w SIWZ?
odpowiedź: Zamawiający Wyraza na to zgodę.

Pytanie 1'6:Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złozenie pisemnego oświadczenia dotyczącego ryzyka stopy
procentowej?
odpowiedŹ: Zamawiający w załączeniu przekazuje treść oświadczenia, które Zostanie podpisane.

Pytanie 17: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złozenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody
sprzedaż wierzytelności (zabezpieczonej hipotecznie), wg przekazanego przez Wykonawcę wzoru?
odpowiedź: Zamawiający w załączeniu przekazuje oświadczenie, które może podpisać.

Pytanie 18: W nawiązaniu do zapisów pkt 2'1'1''4 i pkt 3.11.4 S|WZ czy Zamawiający wyrazi zgodę aby
prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu było upoważnienie dla Wykonawcy do rachunku bankowego
Zamawiającego, utworzonego do obsługi zadłuzenia kredytowego?
odpowiedź: Zamawiający Wyraza zgodę

Pytanie 19: Czy Zamawiający wyrazi zgodę:
a) Na gromadzenie i przeprowadzanie rozliczeń na rachunku/ach bankowym/ych Zamawiającego środków

pienięznych na cele remontowe, dla zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego iuzytkowego
lokali mieszkalnych, których budowa jest przedmiotem kredytowania, zgodnie z przedstawionym przez
Zamawiającego i uaktualnianym co 5 lat planem finansowym gromadzenia środków na przyszłe

remonty, w wysokości odpowiadającej odpisóW remontowemu kalkulowanemu W stawce czynszu,
b) Na przekładanie Wykonawcy w okresach rocznych, do końca miesiąca następnego po zakończeniu

danego roku kalendarzowego - informacji umożliwiających Wykonawcy ocenę w zakresie spełnienia
warunku określonego w pkt L)wraz z rozliczeniem z wykorzystania środków, potwierdzonym wyciągami
z rachunków, na których środki są gromadzone

c) Na zapis w umowie, ze środki na cele remontowe, o których mowa w pkt L, mogą być wydatkowane
wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem, tj' odpowiednio na realizację remontów'

odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 20: Czy Zamawiający przewiduje sprzedaz kredytowanych lokali mieszkalnych? Jeśli tak, to czy
Zamawiający wyrazi zgodę, aby sprzedaz kredytowanych lokali mieszkalnych następowała po spełnieniu
ponizszych warunków:

, a) Upływu co najmniej 5 lat od momentu uruchomienia środków kredytowych,
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b) Wniesieniu jednorazowej spłaty zadłużenia wraz z odsetkami w części przypadającej na dany lokal w
wysokości określonej przez Wykonawcę

c) Przedstawieniu Wykonawcy aktualizacji Wyceny nieruchomości
odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje sprzedaży kredytowanych lokali mieszkalnych. Sprzedaż lokali

może się odbywać wyłącznie na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r' o finansowym

wsparciu lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni idomów dla bezdomnych (Dz. U. z 2006 r. Nr

Ż51' poz.1'844)

Pytanie 2L: Czy Zamawiający zobowiąże się do niezaciągnięcia - bez zgody Wykonawcy - innych

zobowiązań finansowych, W tym z tytułu kredytów, emisji obligacji, pozyczek, gwarancji, poręczeń oraz

wystawiania weksli, z wyłączeniem kredytów w rachunku bieżącym ikart kredytowych do łącznej kwoty

2O0 000,00 zł.

odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 22: Czy Zamawiający zgodzi się na zapis w umowie, ze W przypadku niedotrzymania przez

Zamawiającego warunków udzielania kredytu albo W razie utraty przez Zamawiającego zdolności

kredytowej Wykonawca moze:
a) Podwyższać maksymalnie o 5 punktów procentowych wysokość marży

b) obniżyć kwotę przyznanego kredytu
c) WypowiedzieĆ umowę kredytu w całości lub w części

d\ Zażądać dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu bądŹ przedstawienia w określonym terminie
programu naprawczego i jego realizacji po zatwierdzeniu przez Wykonawcę

e) odmówić finansowania nowych projektów
odpowiedź:
Zamawiający zgodzi się na następujący zapis w umowie, że,,W przypadku niedotrzymania przez

Zamawiającego warunków udzielania kredytu- adekwatnie do charakteru iskali tego niedotrzymania, albo
w razie utraty przez Zamawiającego zdolności kredytowej Wykonawca może:

a) Podwyższać maksymalnie o 5 punktów procentowych wysokość marży

b) obniżyć kwotę przyznanego kredytu
c) Wypowiedzieć umowę kredytu w całości lub w części

d) Zażądać dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu bądź przedstawienia w określonym terminie
programu naprawczego i jego realizacji po zatwierdzeniu przez Wykonawcę

e) odmówić finansowania nowych projektów

Pytanie 23 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy kredytu zgodnie z Wzorem umowy kredytu
obowiązującym u Wykonawcy, uwzględniającym zapisy S|WZ oraz odpowiedzi na zapytania Wykonawcy
(wzór dostępny na stronie internetowej Wykonawcy).
ÓdpowiedŹ: Zamawiający wyrazi zgodę pod warunkiem że wzór Umowy będzie zawierał wszystkie
Wymagane przezZamawiającego postanowienia określone w Rozdziale XV SIWZ.

Pytanie 24: Dodatkowo Wykonawca prosi o:

a) Podanie planowanych transz, z podaniem ich wysokości iterminu wypłaty,

b) Przedłożenie wysokości planowanych wydatków na remonty (dot. realizowanej inwestycji) wraz z

planowanym odpisem na remonty w okresie kredytowania (harmonogram gromadzenia środków i ich
wydatki na remonty) - wg załączonego Wzoru

odpowiedź:
Ad a) Część l zamówienia kwota 600 000,00 zł wypłata: 600 000,00 zł

Część ll zamówienia kwota 1 200 000,00 zł wypłata: 1 200 000,00 zł

Ad b) Zamawiający przekazuje w załączeniu planowany harmonogram gromadzenia środków iich wydatki
na remonty
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Powyższe dokumenty zastępują dotychczas dołączone do SIWZ 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 08.06.2015 r.

do eodz. 10:00
Jeżeli 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.

2. Otwarcie ofert.
a) ZłoŻone oferty zostaną otwarte publicznie (część jawna):
- dla Części l Przedmiotu Zamówienia w dniu 08.06.2015 r. o eodz. 10:15
- dla Części ll Przedmiotu Zamówienia w dniu 08.06.2015 r. o godz. 10:30
w siedzibie Zamawiającego W Gdańsku, ul. Królikarnia 13, w pokoju konferencyjnym W obecności
przedstawicieliWykonawców, którzy zechcą wziąć udział w otwarciu ofert.

Z poważaniem
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