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Bielsko-Biała, dn. 18 lutego 2020r . 
 

OGŁOSZENIE   

O ZMIANACH W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH  

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

w przetargu nieograniczonym nr ZGM/DZ/15/2020/ADM prowadzonym w celu udzielenia 
zamówienia publicznego na wykonanie zadania  

 
„Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na stolark ę drewnianą zespoloną i skrzynkową, 

w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz częściach wspólnych, w budynkach 
zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,  

w podziale na 2 części” 
 

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 2019r. poz. 1843), informuję w imieniu Zamawiającego: Miasto Bielsko-
Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, o zmianach w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia w przetargu nieograniczonym nr ZGM/DZ/15/2020/ADM:   

 
1) w załączniku nr 1 do Specyfikacji – „Formularz oferty”: 

 
a) po punkcie 5 dodaje się punkty 6 i 7 w brzmieniu 

„6. Oświadczamy, że w zakresie parametrów konstrukcyjnych i jakościowych oraz 
charakterystyk technicznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia, na wykazanie 
których Wykonawca nie przedkłada dokumentów określonych w Rozdziale III § 1 ust. 4 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oferowana stolarka spełnia wymagania 
określone przez Zamawiającego. 

7. Spełnianie przez oferowaną stolarkę charakterystyk technicznych określonych w pkt 3 
ppkt  5 - 9 opisu przedmiotu zamówienia, wykazujemy następującymi dokumentami: 

1) współczynnik przenikania ciepła –  
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

2) izolacyjność akustyczna –  
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

3) odporność na obciążenie wiatrem –  
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

4) wodoszczelność –  
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

5) przepuszczalność powietrza –  
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

b) dotychczasowe punkty o numerach porządkowych 6 – 23 otrzymują nowe numery 
porządkowe, odpowiednio 8 – 25, a załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do 
niniejszego ogłoszenia, 



Przetarg nieograniczony nr ZGM/DZ/15/2020/ADM:  

ogłoszenie z dnia 18.02.2020r. o zmianach w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia str. 2/2 

2) w załączniku nr 11 do Specyfikacji – „Wzór umowy”: 

a) w § 9 ust. 3 akapit w brzmieniu 

”W przypadku stwierdzenia, że w/w rachunek bankowy nie znajduje się w bazie 
podmiotów VAT prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, 
Wykonawca zostanie wezwany do wystawienia faktury korygującej, zgodnie z zasadami 
określonymi w ust. 12.” 

otrzymuje brzmienie 

”W przypadku stwierdzenia, że w/w rachunek bankowy nie znajduje się w bazie 
podmiotów VAT prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, 
Wykonawca zostanie wezwany do wystawienia faktury korygującej, zgodnie z zasadami 
określonymi w ust. 7.” 

b) w § 17 ust. 7 skreśla się pkt 3 w brzmieniu 

”3)  Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień ust. 1.” 

 
2. Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie. 
 
Załącznik: 
1) Formularz oferty (załącznik nr 1 do Specyfikacji), 
 
 
 
 
Zmiany sporządził:  ……………………………… 

data, podpis 
 
 
 

…………………….. 
data 

 
 
 

…………………………………. 
Dział DZ - kierownik 

 
 

 
 

…………………….. 
data 

 
 
 
 

……………………………………. 
Radca Prawny 

 
 
 
 

…………………….. 
data 

 
 
 
 

……………………………………. 
Główny Księgowy 

 
 
 
 
 
 

………………………. 
data 

 
Zatwierdzenie zmian Specyfikacji 

 
 
 
 

……….………………………………… 
Dyrektor  

 

 
 
 
                          
 
 

W imieniu Zamawiającego 
 
 

Ireneusz Kiecak 
…………………………………………. 

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 

 
 
 
                          
 

W imieniu Zamawiającego 
Z up. Dyrektora 

 
 

Krzysztof Kwiatkowski 
…………………………………………. 

Z-ca Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
 


