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Bielsko-Biała, dn. 25 września 2019r. 
 
 

OGŁOSZENIE   

O ZMIANACH W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH  

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

w przetargu nieograniczonym nr ZGM/DZ/176/2019/ADM prowadzonym w celu 
udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania  

 
 

„Opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
dla lokalu mieszkalnego (pustostanu) nr 4 w budynku przy ul. Stanisława Staszica 3 

w Bielsku-Białej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami  
uzgodnień, opinii i pozwoleń” 

 
 
 

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/176/2019/ADM:   

 
1) w załączniku nr 8 do Specyfikacji – „Wzór umowy”, § 8 ust. 3 pkt 2 w brzmieniu  

 „2)  w przypadku, gdy do wykonania przedmiotu umowy będzie wymagane uzyskanie pozwolenia 
na budowę, wynagrodzenie będzie płatne w dwóch ratach, w następujący sposób: 

a) I rata w wysokości 70% wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1, tj. 
…… zł, płatna na podstawie faktury VAT, wystawionej prawidłowo przez Wykonawcę po 
uzgodnieniu Dokumentacji i podpisaniu przez Strony protokołu, o którym mowa w § 6 ust. 
3. Obok elementów określonych właściwymi przepisami, dokument faktury powinien 
zawierać również numer umowy i numer raty – >>umowa nr ZGM/DZ/176/2019/ADM<< 
oraz adres lokalu w brzmieniu – >>.... ul. Stanisława Staszica 3/4 w Bielsku-Białej.<<”, 

b) II rata w wysokości 30% wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1, tj. 
… zł, płatna na podstawie faktury VAT, wystawionej prawidłowo przez Wykonawcę po 
otrzymaniu przez Zamawiającego pozwolenia na budowę i podpisaniu przez Strony 
protokołu, o którym mowa w § 6 ust. 8. Obok elementów określonych właściwymi 
przepisami, dokument faktury powinien zawierać również numer umowy i numer raty – 
>>umowa nr ZGM/DZ/176/2019/ADM<< oraz adres lokalu w brzmieniu – >>.... ul. 
Stanisława Staszica 3/4 w Bielsku-Białej.<<” 

 
otrzymuje brzmienie 

„2)  w przypadku, gdy do wykonania przedmiotu umowy będzie wymagane uzyskanie pozwolenia 
na budowę, wynagrodzenie będzie płatne w dwóch ratach, w następujący sposób: 



 

Przetarg nieograniczony nr ZGM/DZ/176/2019/ADM:  

ogłoszenie z dnia 25.09.2019r. o zmianach w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia str. 2/2 

a) I rata w wysokości 90% wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1, tj. 
…… zł, płatna na podstawie faktury VAT, wystawionej prawidłowo przez Wykonawcę po 
uzgodnieniu Dokumentacji i podpisaniu przez Strony protokołu, o którym mowa w § 6 ust. 
3. Obok elementów określonych właściwymi przepisami, dokument faktury powinien 
zawierać również numer umowy i numer raty – >>umowa nr ZGM/DZ/176/2019/ADM<< 
oraz adres lokalu w brzmieniu – >>.... ul. Stanisława Staszica 3/4 w Bielsku-Białej.<<”, 

b) II rata w wysokości 10% wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1, tj. 
… zł, płatna na podstawie faktury VAT, wystawionej prawidłowo przez Wykonawcę po 
otrzymaniu przez Zamawiającego pozwolenia na budowę i podpisaniu przez Strony 
protokołu, o którym mowa w § 6 ust. 8. Obok elementów określonych właściwymi 
przepisami, dokument faktury powinien zawierać również numer umowy i numer raty – 
>>umowa nr ZGM/DZ/176/2019/ADM<< oraz adres lokalu w brzmieniu – >>.... ul. 
Stanisława Staszica 3/4 w Bielsku-Białej.<<” 

 
 

2. Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie. 
 
 
 
 
 
 

W imieniu Zamawiającego 
 
 

Ireneusz Kiecak 
…………………………………………. 

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
 
 

 


