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Do Wykonawcow
Post^powania o udzielenie zamowienia przetarg nieograniczony na „UsIugaprzejqcia zobowiqzan
finansowych diugoterminowych Gminy Ostrowice do wysokosci 23 846 218,19 zV\
Znak sprawy FN.271.12.2015.
Do Zamawiaj^cego wplyn^ty zapytania nast^puj^cej tresci:
Z uwagi na w^tpliwosci dotycz^ce tresci SIWZ uprzejmie prosimy o odpowiedz na
nasi?puj^ce pytania:
1. Czy Zamawiaj^cy wyrazi zgod^ na dodatkowe zabezpieczenic w postaci hipoteki?
Wykonawca nie precyzuje wymagania dot. wartosci nieruchomosci i prosi Zamawiaj^cego,
zgodnie z pytaniem 2, o udost^pnienie wykazu nieruchomosci majqcych stanowic zabezpieczenic.
Wartosc nieruchomosci jak^ Zamawiaj^cy zaproponuje jako zabezpieczenic moze miec wplyw na
decyzj^ ewentualnych Wykonawcow dot. udziahi w post^powaniu przetargowym.
2. Prosimy o udost^pnienie wykazu nieruchomosci maj^cych stanowic przedmiot zabezpieczenia.
3. Czy Zmawiaj^cy potwierdza, ze udost^pni Wykonawcy niezb<?dne dokumenty do ustanowienia
hipoteki? Do dokumentow tych nalez^:
a) statut
b) zgod? podmiolow uprawnionych
c) wypis z Ksi^gi Wieczystej
d) operat szacunkowy
4. Czy Zamawiajqcy dopuszcza wprowadzenie do umowy zapisu, zgodnie z ktorym przekazanie
srodkow nast^pi pod warunkiem przediozenia or>'ginahi aktu notarialnego o ustanowieniu hipoteki
na rzecz Wykonawcy?
W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie terminu, w ktorym Zamawiaj^cy
zobowi^uje si^ do dostarczenia takiego oswiadczenia.
5. W zwi^zku z proponowanym zabezpieczenicm w postaci hipoteki na nieruchomosci, prosimy
Zamawiaj^cego o potwierdzenie, ze wpis hipoteki w ksi^dze wieczystej b?dzie na pierwszym
miejscu.
W przypadku braku potwierdzenia, prosimy o wskazanie jacy wierzyciele hipoteczni S4 juz wpisani
w ksi^dze wieczystej oraz na ktorym miejscu b^dzie wpisany Wykonawca, w przypadku
podpisania umowy z Zamawiaj^cym.
6. Czy Zamawiaj^cy wyrazi zgod? na dodatkowe zabezpieczenic w postaci cesji praw z poHsy?
7. W przypadku zgody na zabezpieczenic w postaci hipoteki czy Zamawiaj^cy podpisze z
Wykonawcy umow? cesji praw z polisy ubezpieczeniowej dotycz^cej nieruchomosci maj^cej
stanowic przedmiot zabezpieczenia?
S. W przypadku zgody na cesj? praw z polisy czy Zamawiaj^cy:
a) zawrze z Wykonawcy odr^bn^ umowt? cesji praw z polisy ubezpieczeniowej na wzorze
Wykonawcy. Czy wzor umowy cesji ma stanowic zat^cznik do oferty?

b) potwierdza, ze udost^pni Wykonawcy kopi? polisy ubezpieczeniowej oraz dowod optacenia
skladki
c) dopuszcza wprowadzenie do umowy zapisu, zgodnie z ktorym uruchomienie srodkow nast^pi
po podpisaniu umowy cesji praw z polisy
d) dopuszcza wprowadzenie do umowy zapisu, zgodnie z ktorym uruchomienie srodkow nast^pi
pod warunkiem uzyskania zgody Ubezpieczyciela na cesj? z polisy ubezpieczeniowej,
ustanowion^ w celu zabezpieczenia umowy. W przypadku odpowiedzi regat\'wnej prosimy o
wskazanie terminu w jakim Zamawiajgcy uzyska zgod^ Ubezpieczyciela na cesj^ z polisy,
Wykonawca proponuje 30 dni od podpisania umowy pozyczki.
9. Czy Zamawiaj^cy potwierdza, ze koszty ustanowienia zabezpieczeri b^d^ pokrywane przez
Zamawiaj^cego?
Odpowiedzi Zamawiaiacego:
Ad 1-9. W przetargu nieograniczonym pn. ,,Usii4ga przej^cia zobowiqzan finansowych
dlugoterminowych Gminy Ostrowice do wysokosci 23 846 218, 19 zV Gmina Ostrowice nie
przewiduje zabezpieczenia hipotecznega
Z powazaniem

