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MOTŁAWA 
TBS/^SZA /DK/16/EP 

Pt. Wykonawcy 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie na okres lat 30, długoterminowego 
kredytu w wysokości 2 550 000,00 zł, przeznaczonego na: częściowe współf inansowanie i 
refinansowanie kosztów inwestycji pn: wykonanie prac przygotowawczych placu budowy 
(ogrodzenie, utwardzona droga wewnętrzna, zaplecze budowy, przyłącza wodociągowe i 
energetyczne dla potrzeb budowy), oraz robót budowlanych obejmujących wykonanie: drogi 
dojazdowej tymczasowej (symbol w planie 007-81) do terenu nieruchomości wraz z 
odwodnieniem i oświetleniem, osiedlowej sieci kanalizacji deszczowej, sieci oświetlenia 
terenu oraz dróg wewnętrznych i chodników, sieci wodociągowej ze stacją podnoszenia 
ciśnienia wody wraz z podłączeniem do sieci miejskiej, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 
podłączeniem do sieci miejskiej, sieci kanalizacji deszczowej do studni D3, oświetlenia terenu 
i zasilania w energię elektryczną stacji podnoszenia ciśnienia, wewnętrznego układu 
drogowego (dojazdy, dojścia parkingi) na terenie nieruchomości , sieci kanalizacji deszczowej 
- odprowadzenie wód deszczowych od studni D3 do zbiornika „Jeleniogórska" wraz z 
wylotem do zbiornika, dojazdem technologicznym oraz placem manewrowym oraz dwóch 
budynków mieszkalnych wielorodzinnych Unruga 3/A i 4/B wraz z wewnętrznymi 
instalacjami przy ulicy Unruga w Gdańsku położonych na działkach nr 10/315 i 10/308. 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława Sp. z o.o. odpowiada na pytania 
Wykonawców: 

1. Wykonawca, podtrzymując wolę wzięcia udziału w przetargu, uprzejmie informuje, że nie 
może zgodzić się na warunek Zamawiającego, iż podpisanie umowy nastąpi w terminie do 
14.10.201 6r., natomiast przelanie ś r o d k ó w z k redytu n a s t ą p i do dnia 15.12.2016 r. 

Powyższe terminy są zależne od obydwu stron, ponieważ termin uzgodnienia zapisów 
warunków umownych zależy zarówno od Wykonawcy, jak i Zamawiającego. W związku z 
powyższym Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający akceptuje, że wskazane 
terminy mogą ulec zmianie oraz że termin uruchomienia środków nie zostanie zapisany w 
umowie kredytu. 

Odpowiedź: Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 28 września 2016r. do 
godz.10:00. Zgodnie z zapisem SIWZ rozdział III pkt. 1.2.termin przelania ostatecznie środków 
upływa w dniu 15.12.2016r. Termin uruchomienia środków zostanie wpisany jako klauzula 
umowna. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 28 września 2016r. o godz. 10:15. 

Z poważaniem 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława" Sp. z o.o., 80-744 Gdańsk, ul. Królikarnią 13, 
tel. (058) 320 37 48, fax (0S8) 301 96 93, NIP 583-26-77-715, Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku -KRS 0000090406; 

Właściciel 100% udziałów Spółki - Gmina Gdańsk. Kapitał zakładowy - 110 309 000 PLN 
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku, ul. Kowalska 10, nr rachunku: 72 1130 1121 8600 0000 0000 5768 


