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Pt. Wykonawcy

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

przeznaczonych na:

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

wykonanie prac przygotowawczych placu budowy (ogrodzenie, utwardzona droga wewnętrzna, droga

dojazdowa, zaplecze budowy, przyłącza 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 91'513,915/6.

Część ll Przedmiotu Zamówienia - częściowe sfinansowanie inwestycji w wysokości ]..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 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 9t0/20 i 9I3/6'

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-: W nawiązaniu do zapisów pkt 2.7 .7 i pkt 3.7'7 slWZ - czy Zamawiający wyrazi zgodę , aby:

a) na rachunku pomocniczym Zamawiający zgromadził środki pieniężne w wysokości odpowiadającej

odsetkom od kredytu, płatnym w okresie karencji w spłacie kapitału kredytu?.

b) potwierdzenie przez Zamawiającego faktu zgromadzenia środków pienięznych na rachunku

pomocniczym w wysokości odpowiadającej odsetkom od kredytu, płatnym w okresie karencji było

warunkiem uruchomienia środków z kredytu?
odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2: W nawiązaniu do zapisów pkt 2.11.1 S|WZ - czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku:

ustanowienia na zabezpieczenie spłaty kredytu hipoteki umownej na nieruchomości objętej księgą

wieczystą KW GD1G/oo1go773/o, warunkiem uruchomienia środków z kredytu było przedłożone w Banku

kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem wniosku do Sądu Rejonowego o przyłączenie do księgi

wieczystej KW nr Gd1G/oo19o773lo części działki powstałej z podziału działki 9I5/6 (aktualnie objętej

księgą wieczystą KW nr GD1G/00149t36/1')?
odpowiedŹ: Zamawiający nie przewiduje takiej sytUacji.

ToWarzystwo Budownictwa Społecznego,,Motława" Sp. z o.o., 80-744 Gdańsk, ul. Królikarnia 13,

tel. (058) 3zo37 48, fax (058) 3o1 96 93, NlP 583-26-77-715, Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku -KRS 0000090406;

Właściciel 100% udziałów Spółki - Gmina Gdańsk' Kapitał zakładowy - 99 192 000 PLN

Bank Gospodarstwa Krajowego oddział w Gdańsku, ul. Kowalska 10, nr rachunku: 7Ż 7730 L121 8600 0000 0000 5768
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Pytanie 3: W nawiązaniu do zapisów pkt 3'11'1 slWZ iwyjaśnień Zamawiającego zawartych w piśmie z dn.
04'05'20L5 r' znak TBs/1"304/Dl/I5 _ czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby warunkiem podpisania umowy
kredytu było przedłozenie przez Zamawiającego uchwały odpowiedniego organu Spółki, w sprawie
ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego w formie hipoteki umownej na nieruchomości objętej
księgą wieczystą KW nr GD1c/oo261596/4
odpowiedź: Zamawiający Wyraza zgodę.

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
złozone Zamawiającemu na adres Towarzystwo Budownictwa Społecznego ,,Motława,, Sp. z o.o., 8o-744
Gdańsk, ul. Królikarnia L3, pokój nr 1"O4 (sekretariat), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.06.2015 r.
do sodz. 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 16.06.2015 r. o godz. 10:15
- dla Części ll Przedmiotu Zamówienia w dniu 16.06.2015 r. o eodz. 10:30
w siedzibie Zamawiające8o 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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ToWarzystwo Budownictwa Społecznego,,Motława" Sp. z o.o., 80-744 Gdańsk, u|. Królikarnia 13,
tel. (058) 3Ż037 48, fax (058) 301 96 93, NlP 583-26-77-715, Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku -KRS 0000090406;

Właściciel 10O% udziałów Spółki - Gmina Gdańsk. Kapitał zakładowy - 99 192 ooo PLN
Bank Gospodarstwa Krajowe8o oddział w Gdańsku, ul. Kowalska 10, nr rachunku: 72 !L3o 1121 8600 oooo Oooo 5768


