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Bielsko-Biała, dn. 30 kwietnia 2019r. 
 

OGŁOSZENIE   

O ZMIANACH W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH  

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

w przetargu nieograniczonym nr ZGM/DZ/64/2019/ADM prowadzonym w celu udzielenia 
zamówienia publicznego na wykonanie zadania  

 
„Wymiana drewnianej stolarki okiennej na stolarkę drewnianą zespoloną, 

w lokalach mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez  
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” 

 
 

1. Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamówień 
publicznych (tj: Dz. U. z 2018r. poz. 1986), informuję w imieniu Zamawiającego: Miasto Bielsko-
Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, o zmianach w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia w przetargu nieograniczonym nr ZGM/DZ/64/2019/ADM:   

 
1) w Rozdziale II ust. 3 w brzmieniu 

 „3. Powierzchnie stolarki wskazane w ust. 2 są powierzchniami szacunkowymi. Do finansowego 
rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia przyjęta będzie rzeczywista powierzchnia 
wymienionej stolarki oraz cena 1 m2 wskazana w Formularzu cenowym. Zamawiający 
dopuszcza w każdej z części zamówienia, różnicę pomiędzy powierzchnią szacunkową 
stolarki, a powierzchnią rzeczywiście wymienioną, nie większą niż +10 m2, bez konieczności 
sporządzania aneksu do umowy.” 

otrzymuje brzmienie 

„3.  Powierzchnie stolarki wskazane w ust. 2 są powierzchniami szacunkowymi. Do finansowego 
rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia przyjęta będzie rzeczywista powierzchnia 
wymienionej stolarki oraz cena 1 m2 wskazana w Formularzu cenowym. Zamawiający 
dopuszcza różnicę pomiędzy powierzchnią szacunkową stolarki, a powierzchnią rzeczywiście 
wymienioną, nie większą niż +10 m2, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.” 

 
2) w Rozdziale IV ust. 4 pkt 1 lit. a) w brzmieniu 

„a) wykazanie, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 
2 zamówienia obejmujące wymianę stolarki okiennej drewnianej o wartości łącznej nie 
niższej niż 50% ceny brutto oferty wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca 
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,” 

otrzymuje brzmienie 

„a) wykazanie, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 
2 zamówienia obejmujące wymianę stolarki drewnianej lub PCV o wartości łącznej nie 
niższej niż 50% ceny brutto oferty wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca 
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,” 



Przetarg nieograniczony nr ZGM/DZ/64/2019/ADM:  

ogłoszenie z dnia 30.04.2019r. o zmianach w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia str. 2/4 

3) w Rozdziale VI:  

a) ust. 1 pkt 1 lit. a) w brzmieniu 

„a) sporządzony na formularzu stanowiącym załącznik nr  8 do Specyfikacji wykaz zamówień 
wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy, obejmujący co najmniej 2 zamówienia 
obejmujące wymianę stolarki okiennej drewnianej o wartości łącznej nie niższej niż 50% 
ceny brutto oferty wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i 
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,” 

otrzymuje brzmienie 

„a) sporządzony na formularzu stanowiącym załącznik nr  8 do Specyfikacji wykaz zamówień 
wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy, obejmujący co najmniej 2 zamówienia 
obejmujące wymianę stolarki drewnianej lub PCV o wartości łącznej nie niższej niż 50% 
ceny brutto oferty wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i 
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,”, 

b) ust. 1 pkt 2 w brzmieniu 

„2) w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy w zakresie 
spełniania przez oferowaną stolarkę charakterystyk technicznych określonych w pkt 3 ppkt 
5-6 opisu przedmiotu zamówienia, Wykonawca przedłoży certyfikaty wydane przez 
uprawnione instytucje lub inne dokumenty potwierdzające spełnianie tych charakterystyk, 
w szczególności karty katalogowe lub deklaracje właściwości użytkowych. W zakresie 
pozostałych parametrów konstrukcyjnych i jakościowych, Zamawiający uzna ich 
spełnienie w oparciu o oświadczenie Wykonawcy złożone w formularzu oferty,” 

otrzymuje brzmienie 

„2) w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy w zakresie 
spełniania przez oferowaną stolarkę charakterystyk technicznych określonych w pkt 3 ppkt 
5-9 opisu przedmiotu zamówienia, Wykonawca przedłoży certyfikaty wydane przez 
uprawnione instytucje lub inne dokumenty potwierdzające spełnianie tych charakterystyk, 
w szczególności karty katalogowe lub deklaracje właściwości użytkowych. W zakresie 
pozostałych parametrów konstrukcyjnych i jakościowych, Zamawiający uzna ich 
spełnienie w oparciu o oświadczenie Wykonawcy złożone w formularzu oferty,” 

4) w Rozdziale XI ust. 2: 

a) wskazany w pkt 3 lit a) wzór w brzmieniu   

KTw = 100 x waga (15%) x liczba członków komisji (3) 

otrzymuje brzmienie 

KTw = 100 waga (20%) x liczba członków komisji (3) 
 

b) wskazany w pkt 3 lit b) wzór w brzmieniu   

KTWo = 
Twn  x 100 

x waga (15%) x liczba członków komisji (3) TWOo 

otrzymuje brzmienie 



Przetarg nieograniczony nr ZGM/DZ/64/2019/ADM:  

ogłoszenie z dnia 30.04.2019r. o zmianach w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia str. 3/4 

KTWo = 
Twn  x 100 

x waga (20%) x liczba członków komisji (3) TWOo 

c) wskazany w pkt 4 lit a) wzór w brzmieniu   

KKun = 100 x waga (20%) x liczba członków komisji (3) 

otrzymuje brzmienie 

KKun = 100 x waga (5%) x liczba członków komisji (3) 

d) wskazany w pkt 4 lit b) wzór w brzmieniu   
 

KKuo = 
KUo x 100 

x waga (15%) x liczba członków komisji (3) 
KUn 

otrzymuje brzmienie 
 

KKuo = 
KUo x 100 

x waga (5%) x liczba członków komisji (3) 
KUn 

e) wskazany w pkt 5 lit a) wzór w brzmieniu   
 

KOrgn = 100 x waga (20%) x liczba członków komisji (3) 
 
otrzymuje brzmienie 
 

KOrgn = 100 x waga (15%) x liczba członków komisji (3) 
 

f) wskazany w pkt 5 lit b) wzór w brzmieniu   
 

KOrgo = 
RGoo x 100 

x waga (20%) x liczba członków komisji (3) 
RGrn 

otrzymuje brzmienie 
 

KOrgo = 
RGoo x 100 

x waga (15%) x liczba członków komisji (3) 
RGrn 

5) w załączniku nr 3 do Specyfikacji – „Opis przedmiotu zamówienia” ostatni akapit w brzmieniu 

„Właściwości i parametry określone w pkt 3 ppkt 5-6 powinny być wykazane na zasadach 
określonych w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2 Specyfikacji” 

 
otrzymuje brzmienie 



Przetarg nieograniczony nr ZGM/DZ/64/2019/ADM:  

ogłoszenie z dnia 30.04.2019r. o zmianach w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia str. 4/4 

„Właściwości i parametry określone w pkt 3 ppkt 5-9 powinny być wykazane na zasadach 
określonych w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2 Specyfikacji” 

6) załączniki nr 4, 5 i 6 do Specyfikacji otrzymują brzmienie jak w załącznikach nr 1, 2 i 3 do 
niniejszego ogłoszenia, 

a) w załączniku nr 10 do Specyfikacji – „Wzór umowy”, § 1 ust. 3 w brzmieniu 

„3. Powierzchnie stolarki wskazane w ust. 2 są powierzchniami szacunkowymi. Do 
finansowego rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia przyjęta będzie rzeczywista 
powierzchnia wymienionej stolarki oraz cena 1 m2 wskazana w Formularzu cenowym. 
Zamawiający dopuszcza w każdej z części zamówienia, różnicę pomiędzy powierzchnią 
szacunkową stolarki, a powierzchnią rzeczywiście wymienioną, nie większą niż +10 m2, 
bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.” 

otrzymuje brzmienie 

„3.Powierzchnie stolarki wskazane w ust. 2 są powierzchniami szacunkowymi. Do 
finansowego rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia przyjęta będzie rzeczywista 
powierzchnia wymienionej stolarki oraz cena 1 m2 wskazana w Formularzu cenowym. 
Zamawiający dopuszcza różnicę pomiędzy powierzchnią szacunkową stolarki, a 
powierzchnią rzeczywiście wymienioną, nie większą niż +10 m2, bez konieczności 
sporządzania aneksu do umowy.” 

 
2. Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie. 
 
Załączniki:  
1) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do 

Specyfikacji), 

2) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 5 do Specyfikacji), 

3) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (załącznik nr 6 do Specyfikacji), 
 
 
 
 

W imieniu Zamawiającego 
 
 

Ireneusz Kiecak 
…………………………………………. 

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
 


