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DN. 2204.2014 

 

dotyczy :   Odpowiedź na zapytanie przetargowe. 

       W imieniu Ciechocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ciechocinku wyjaśniam na 

nw : 

Pytania:    

1. Zgodnie z punktem 3.3.6. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) "spłata kredytu 
będzie następowała wg formuły rat stałych kapitałowo-odsetkowych (annuitetowych) natomiast 
zapis punktu 3.3.13 "spłata kapitału następować będzie miesięcznie w równych ratach".  W.W. zapisy 
znajdują się również w załączniku nr 2 do SIWZ - pkt 6 iB. 
Prosimy o informację o formie spłaty kredytu: 
- czy wg formuły rat stałych kapitałowo-odsetkowych (annuitetowych), 
- czy wg formuły stałych rat kapitałowych. 
2. Jak rozumieć punkt 3.3.2 "okres karencji w spłacie kredytu - okres karencji w spłacie kredytu 12 
miesięcy od dnia podpisania umowy kredytowej." Czy chodzi o karencje w spłacie kapitału kredytu 
czy karencję w spłacie odsetek i kapitału kredytu? 
3. W punkcie 27.2 "Kryteria oceny ofert" wskazuje się, że kwotę należnych odsetek należy obliczyć 
przy założeniu karencji w spłacie kapitału przez okres 10 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy 
kredytowej. Jak rozumieć ten zapis w kontekście w.w. zapisu 3.3.2, powtarzalnego w innych 
punktach SIWZ? 
4. Zabezpieczenie kredytu: 
W części oferty w przedmiocie zamówienia jest mowa o zabezpieczeniach - hipotece i cesji praw z 
polisy (punkty 3.3.15.1 i 3.3.15.2), natomiast punkt 3.5 określa, że "istotne postanowienia umowy 
stanowią załącznik nr 2 do SIWZ "Z kolei w tym załączniku - jest tylko mowa o zabezpieczeniu w 
formie hipoteki. 
Prosimy o informację czy zabezpieczeniem może być oprócz hipoteki również cesja z polisy 
ubezpieczeniowej budynku, który stanowi zabezpieczenie. 
5. W SIWZ punkt 3.3.18 oraz w wyżej wspomnianym załączniku nr 2 w punkcie 17 jest mowo o tym, 
że "realizacja dyspozycji kredytobiorcy następować będzie w formie bezgotówkowej no rachunek 
bankowy wskazany przez Zamawiającego w umowie. O jaką umowę chodzi i do kogo będzie należał 
ten rachunek? 
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6. Czy przedmiotem finansowania są koszty inwestycji netto czy brutto? 
7. Jaka data stawki WIBOR 3M należy przyjąć w formularzu oferty? (rozbieżności w zapisach punktu 
27.2 i 8.1 SIWZ) 
8. Zgodnie z pkt 8 SIWZ "Ceno oferty" ppkt 2) "do obliczenia odsetek od kredytu należy przyjąć, że 
rok stanowi 360 dni" 
Czy warunek zostanie spełniony, jeśli bank dla przyjętej stawki WIBOR 3M oraz zaproponowanej 
marży poda wartość odsetek przypadających na każdy rok spłaty kredytu oraz sumę odsetek do 
spłaty w całym okresie kredytowania, natomiast w ewentualnej umowie kredytowej zgodnie z 
przepisami obowiązującymi w banku odsetki będą obliczane na bazie 365(366) dni w roku, a w 
każdym miesiącu w/g faktycznej liczby dni kalendarzowych. 
9. Prosimy o doprecyzowanie punktu 3.6 SIWZ "Wykonawca wskaże imiennie pracownika do obsługi 
Zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia". \ 
   

Odpowiedź: 

Ad. 1  

Wg formuły spłat rat stałych kapitałowo-odsetkowych(annuitetowych). 

Ad 2 

Karencja w spłacie  odsetek i kapitału kredytu. 

Ad 3 

12 m-cy 

Ad. 4 

Zabezpieczenie : 

-  hipoteka 

-  cesja praw z polisy ubezpieczeniowej budynku. 

      Jednocześnie w składanej ofercie można ująć jako zabezpieczenie przelew wierzytelności  od 

najemców  segmentu A ( 15 lokali na wynajem)  przy ul. Nieszawskiej 149b w Ciechocinku. 

Ad 5 

Rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w umowie tj rachunek wykonawcy zgodnie z 

zawartą umową 

Ad  6 

Finansowane koszty inwestycji są  brutto. 

Ad 7 

Należy przyjąć 20.05.2014r. 
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Ad 8 

Tak warunek zostanie spełniony. 

Ad 9 

Warunek zostanie spełniony , jeżeli zostanie wskazany pracownik na okres od chwili podpisania 

umowy kredytowej  do  rozliczenia inwestycji, a CTBS zostanie powiadomiony o  zmianie pracownika. 

 

 Otrzymują:                                                                                                      Prezes Zarządu 

1 Adresat                                                                                       Andrzej Wojdyło 
2 a/a                                                                                                            


