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DN. 2778.2014 

   

 

dotyczy :   Odpowiedź na zapytanie przetargowe. 

       W imieniu Ciechocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ciechocinku wyjaśniam na 

nw : 

Pytania:    

1. Zabezpieczenie kredytu:  
Czy CTBS Sp. z o.o. wyraża zgodę na ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia w postaci:  

 poręczenia Gminy Miejskiej Ciechocinek lub hipoteki na innej nieruchomości nieobciążonej 

szczególnymi warunkami najmu?  

 umownego prawa potrącenia wierzytelności PKO BP SA z tytułu transakcji kredytowej z  

wierzytelnością posiadacza rachunku bankowego wobec PKO BP SA?  

2. Czy CTBS Sp. z o.o. wyraża zgodę na uruchomienie kredytu po potwierdzeniu zaangażowania 

wszystkich środków z pozostałych źródeł finansowania całej inwestycji (tj. obejmującej część 

kredytowaną oraz komunalną?  
   

Odpowiedź: 

Ad. 1  

 CTBS nie wyraża zgodę na poręczenia Gminy Ciechocinek.  CTBS nie posiada nieruchomości 

obciążonych szczególnymi warunkami najmu. Wyraża zgodę na ustanowienie hipoteki na 

innym budynku mieszkalnym. 

 wyraża zgodę na prawo  umownego potrącenie wierzytelności PKO BP SA z tytułu transakcji 
kredytowej z wierzytelnością posiadacza rachunku bankowego wobec PKO BP SA.  
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Ad 2 

„Kredyt będzie udzielony na budowę części budynku mieszkalnego przy ul. Nieszawskiej 149b w 

Ciechocinku tj. 15-tu lokali mieszkalnych na wynajem ( segment A)” – SIWZ pkt 3.1  Budowę części 

budynku mieszkalnego przy ul. Nieszawskiej 149b w Ciechocinku tj. 21 lokali komunalnych ( 

segment B)” pokrywa w 100% Gmina Ciechocinek. 

Wykonawca w czasie inwestycji będzie wystawiał faktury przejściowe.  Faktury przejściowe będą 

wystawiane osobne za prace dotyczące lokali CTBS na wynajem tj. segment A i faktury przejściowe  

osobno za prace dotyczące lokali komunalnych tj. segment B. 

CTBS Sp. z o.o. wyraża zgodę na uruchomienie kredytu po potwierdzeniu zaangażowania środków 

własnych użytych do finansowania części inwestycji (tj. obejmującej część kredytowaną) 

 

                                                                                                        

                                                                                     Prezes  Zarządu 

                                                                                     Andrzej Wojdyło 


