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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 514482-N-2020 

Data: 20/02/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Krajowy numer identyfikacyjny

07001907700000, ul. Lipnicka  26, 43-300  Bielsko-Biała, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 33 499

06 02, e-mail przetargi@zgm.eu, faks 33 499 06 02; 499 06 11. 

Adres strony internetowej (url): www.zgm.eu 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: II.4) 

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu konserwatorskiego wraz z

przebudową instalacji wewnętrznych, budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.

Lipnickiej 64 w Bielsku-Białej. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) wykonanie

nowych tynków na elewacjach bez docieplenia ścian, 2) wymianę zniszczonych okien i drzwi, 3)

wymianę obróbek blacharskich dachu i ścian, 4) wymianę rynien i rur spustowych odwodnienia

dachu, 5) wymianę całego poszycia dachu na blachę na rąbek stojący wraz z wykonaniem

nowych zabezpieczeń śniegowych, stopni i drabinek kominiarskich, otynkowanie koron i

uzupełnienie ubytków w murze kominów oraz wykonaniem instalacji odgromowej, 6)

uporządkowanie umieszczonych na elewacji elementów instalacji, 7) wykonanie instalacji

domofonowej i telewizyjnej, 8) przebudowę instalacji gazowej, c.o., wod-kan i wentylacyjnej na



potrzeby nowych rozwiązań ogrzewania budynku, 9) remont klatek schodowych, 10)

uporządkowanie terenu w obrębie budynku mieszkalnego, 11) utwardzenie terenu, wykonanie

drenażu opaskowego od strony południowej budynku oraz uporządkowanie placu

gospodarczego, z zastrzeżeniem postanowień § 8 umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr

11 do Specyfikacji. 

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu

konserwatorskiego wraz z przebudową instalacji wewnętrznych, budynku mieszkalnego

wielorodzinnego przy ul. Lipnickiej 64 w Bielsku-Białej. Przedmiot zamówienia obejmuje w

szczególności: 1) wykonanie nowych tynków na elewacjach bez docieplenia ścian, 2) wymianę

zniszczonych okien i drzwi, 3) wymianę obróbek blacharskich dachu i ścian, 4) wymianę rynien i

rur spustowych odwodnienia dachu, 5) wymianę całego poszycia dachu na blachę na rąbek

stojący wraz z wykonaniem nowych zabezpieczeń śniegowych, stopni i drabinek kominiarskich,

otynkowanie koron i uzupełnienie ubytków w murze kominów oraz wykonaniem instalacji

odgromowej, 6) uporządkowanie umieszczonych na elewacji elementów instalacji, 7) wykonanie

instalacji domofonowej i telewizyjnej, 8) przebudowę instalacji gazowej, c.o., wod-kan i

wentylacyjnej na potrzeby nowych rozwiązań ogrzewania budynku, 9) remont klatek

schodowych, 10) uporządkowanie terenu w obrębie budynku mieszkalnego, z zastrzeżeniem

postanowień § 8 umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do Specyfikacji. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: II.6) 

W ogłoszeniu jest: 546437,21 

W ogłoszeniu powinno być: 493585,83 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: IV.1.2) 

W ogłoszeniu jest: § 1. Wysokość i forma wadium. 1. Zamawiający wymaga, aby oferta była

zabezpieczona wadium w kwocie 16 000,00 zł (sł: szesnaście tysięcy złotych). 2. Wadium może

być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub

poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest

zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach



ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.

5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości. 3. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wymaganego wadium lub wadium

wniesione zostało nieprawidłowo, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy.

§ 2. Wadium w formie pieniężnej. 1. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem

na rachunek bankowy Zamawiającego nr 92 1240 4142 1111 0000 4829 4489 z opisem przelewu

„Wadium w post. Nr ZGM/DZ/245/2019/ADM – remont budynku ul. Lipnicka 64” przed

upływem terminu składania ofert. 2. Dowód wpłacenia wadium powinien być dołączony do

oferty. § 3. Wadium w formie niepieniężnej. 1. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej

niż pieniężna, dokument wadialny musi zawierać zapisy gwarantujące prawo Zamawiającego do

egzekwowania należności bez zwłoki (tzn. bezwarunkowo i na pierwsze wezwanie

Zamawiającego). 2. Dokument wadialny należy dołączyć do oferty w oryginale. § 4. Zwrot

wadium. 1. Zamawiający zwraca Wykonawcom wniesione wadium niezwłocznie w

następujących sytuacjach: 1) po wyborze oferty najkorzystniejszej, za wyjątkiem Wykonawcy,

którego oferta została wybrana, 2) po unieważnieniu postępowania, 3) na wniosek Wykonawcy,

który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 4) po zawarciu umowy oraz

wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy, którego oferta została

wybrana jako najkorzystniejsza 2. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci

przelewem: 1) na rachunek bankowy wskazany w ofercie jako rachunek do zwrotu wadium, 2)

na rachunek z którego zostało wpłacone, w przypadku niewskazania w ofercie rachunku do

zwrotu wadium z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono

zdeponowane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za

przelew. 3. Wadium wniesione w formie niepieniężnej Zamawiający zwróci zgodnie z

dyspozycją gwaranta lub poręczyciela, zawartą w dokumencie gwarancji lub poręczenia. W

przypadku braku takiej dyspozycji, dokument wadium zostanie zwrócony na adres siedziby

Wykonawcy. § 5. Ponowne wniesienie wadium. Zamawiający żąda ponownego wniesienia

wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie § 4 ust. 1, jeżeli w wyniku

rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi

wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. § 6. Zatrzymanie wadium przez

Zamawiającego. 1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w

odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po

jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności, o których

mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw



lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co

spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako

najkorzystniejszej. 2. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz

Zamawiającego w przypadku, gdy: 1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w

ofercie, 2) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) z

przyczyn leżących po jego stronie nie jest możliwe zawarcie umowy. 

W ogłoszeniu powinno być: § 1. Wysokość i forma wadium. 1. Zamawiający wymaga, aby

oferta była zabezpieczona wadium w kwocie 14 000,00 zł (sł: czternaście tysięcy złotych). 2.

Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach

bankowych lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie

kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach

ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.

5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości. 3. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wymaganego wadium lub wadium

wniesione zostało nieprawidłowo, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy.

§ 2. Wadium w formie pieniężnej. 1. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem

na rachunek bankowy Zamawiającego nr 92 1240 4142 1111 0000 4829 4489 z opisem przelewu

„Wadium w post. Nr ZGM/DZ/245/2019/ADM – remont budynku ul. Lipnicka 64” przed

upływem terminu składania ofert. 2. Dowód wpłacenia wadium powinien być dołączony do

oferty. § 3. Wadium w formie niepieniężnej. 1. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej

niż pieniężna, dokument wadialny musi zawierać zapisy gwarantujące prawo Zamawiającego do

egzekwowania należności bez zwłoki (tzn. bezwarunkowo i na pierwsze wezwanie

Zamawiającego). 2. Dokument wadialny należy dołączyć do oferty w oryginale. § 4. Zwrot

wadium. 1. Zamawiający zwraca Wykonawcom wniesione wadium niezwłocznie w

następujących sytuacjach: 1) po wyborze oferty najkorzystniejszej, za wyjątkiem Wykonawcy,

którego oferta została wybrana, 2) po unieważnieniu postępowania, 3) na wniosek Wykonawcy,

który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 4) po zawarciu umowy oraz

wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy, którego oferta została

wybrana jako najkorzystniejsza 2. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci

przelewem: 1) na rachunek bankowy wskazany w ofercie jako rachunek do zwrotu wadium, 2)

na rachunek z którego zostało wpłacone, w przypadku niewskazania w ofercie rachunku do

zwrotu wadium z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono

zdeponowane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za



przelew. 3. Wadium wniesione w formie niepieniężnej Zamawiający zwróci zgodnie z

dyspozycją gwaranta lub poręczyciela, zawartą w dokumencie gwarancji lub poręczenia. W

przypadku braku takiej dyspozycji, dokument wadium zostanie zwrócony na adres siedziby

Wykonawcy. § 5. Ponowne wniesienie wadium. Zamawiający żąda ponownego wniesienia

wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie § 4 ust. 1, jeżeli w wyniku

rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi

wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. § 6. Zatrzymanie wadium przez

Zamawiającego. 1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w

odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po

jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności, o których

mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw

lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co

spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako

najkorzystniejszej. 2. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz

Zamawiającego w przypadku, gdy: 1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w

ofercie, 2) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) z

przyczyn leżących po jego stronie nie jest możliwe zawarcie umowy. 

DCzerska
W imieniu Zamawiającego


Ireneusz Kiecak
...........................................................
Dyrektor Zakładu  Gospodarki Mieszkaniowej


