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Pt. Wykonawcy

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

30, przeznaczonych na:

Część lPrzedmiotu 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,
zagospodarowa niem
i oświetleniem terenu przy ulicy Kolorowej w Gdańsku połozonej na działkach nr 9I5/3,9t5/6'
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 i miejsc postojowych z docelowym ukształtowaniem, zagospodarowaniem i

oświetleniem terenu oraz boiskiem wielofunkcyjnym przy ulicy Srebrnej/Kolorowej w Gdańsku
położonej na działkach nr 9Io/20 i 9L3/6.

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

Pytanie ].: W nawiązaniu do zapisów pkt 2.L1.1 S|WZ - czy Łamawiający wyrazi zgodę, aby w
przypad ku:

a) Ustanowienia na zabezpieczenie spłaty kredytu hipoteki łącznej na nieruchomościach objętych

księgą wieczystą KW nr GD1G/oo190773lo i księgą wieczystą KW nr GD1G/00149I36lL
warunkiem podpisania umowy kredytu było przedłożenie przez Zamawiającego uchwały

odpowiedniego organu Spótki, w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego W

formie hipoteki łącznej na nieruchomościach objętych ww. dwiema księgami wieczystymi? W

ocenie Banku Uchwała nr 4/2OL5 NZW TBs Motława Sp. z o.o. z dn. 09'02.2015 r (stanowiąca

załącznik do SIWZ) nie zawiera umocowania do ustanowienia zabezpieczenia w formie hipoteki
łącznej.

od powiedź: Zamawiający wyraża zgodę

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

tel. (o58) 32o 37 48, fax (o58) 3o1 96 93, NlP 583_26-77_715, Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku -KRS 0000090406;

Właściciel 1O0% udziałów Spółki - Gmina Gdańsk. Kairitał zakładowY -99 792 000 PLN

Bank Gospodarstwa Krajowego oddział w Gdańsku, ul. Kowalska 10, nr rachunku: 72 LI30 1121 8600 0000 0000 5768



b) Ustanowienia na zabezpieczenie spłaty kredytu hipoteki łącznej na nieruchomościach objętychksięgą wieczystą KW nr GD1G/oo19o773/o i księgą wieczystą KW nr GDLG/oot49I36/t, anastępnie bezciężarowego odłączenia części działki 9t5/6 z księgi wieczystej KW nrGD1G/00149L36/1i przyłączenia jej do księgi wieczystej KW nr GD1G/oo19 o773/o, rozpatrzenieprzez Bank wniosku Zamawiającego W sprawie zmiany/wykreślenia hipoteki łącznej z księgiwieczystej KW nr GD1G/0019o773/o iksięgi wieczystej KW nr GD1G/oo14glg6/torai*pir.nla
hipoteki umownej w księdze wieczystej KW nr GD1G/oo1go773/o podlegało opłatom zgodnie zTaryfą opłat i prowizji obowiązującej w Banku?

odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Z poważaniem

(ierown ik IDziału Inwestycji
i Zamóvr,łieti Pu ieznych

EwąVatkowska

ToWarzystwo Budownictwa Społecznego,,Motława" Sp. z o.o., 80-744 Gdańsk, ul. Królikarnia 13,
tel. (058) 320 37 48, fax (058) 301 96 93, NlP 583-26-77-715, Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku _KRS 0000090406;

Właściciel 100% udziałów Spółki - Gmina Gdańsk. Kapitał zakładowy _gg 1g2ooo PLN
Bank Gospodarstwa Krajowego oddział w Gdańsku, ul. Kowalska 10, nr rachunku: 72 7L3o 1121 8600 oooo oooo 5768


