
 
                    

 
 

Bielsko-Biała, dn. 04 marca 2020r. 

 

OGŁOSZENIE   

O ZMIANACH W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA 
 

w przetargu nieograniczonym nr ZGM/DZ/245/2019/ADM, prowadzonym w celu 

udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania  

 

„Remont konserwatorski budynku mieszkalnego wielorodzinnego  

usytuowanego przy ul. Lipnickiej64 w Bielsku-Białej” 

 

 

 

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), działając imieniem Zamawiającego: Miasto Bielsko-

Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ogłaszam zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia w przetargu nieograniczonym nr ZGM/DZ/245/2019/ADM:   

 

1) z załącznika nr 2 do Specyfikacji – „Dokumentacja Projektowo-Techniczna”, usuwa się 

przedmiar zagospodarowania terenu, będący ostatnim przedmiarem robót w pliku oznaczonym 

nazwą „5. Lipnicka 64 – przedmiary”, 

 

2) w Rozdziale III § 3 Specyfikacji skreśla się pkt 11 w brzmieniu  

 

„11) utwardzenie terenu, wykonanie drenażu opaskowego od strony południowej budynku 

oraz uporządkowanie placu gospodarczego”. 

 

3) w załączniku nr 1 do Specyfikacji – „Formularz oferty”, skreśla się w pkt 1 w brzmieniu: 

 

„1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

................................................... zł netto 

stawka podatku  VAT: ........................ %, kwota podatku VAT: ..............…………… zł 

................................................ zł brutto 

sł: .................................................................................................................................. brutto 

w tym: 

1) za wykonanie robót w budynku i poszczególnych lokalach (m.in. remont elewacji, remont 

elewacji, w tym wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, roboty na klatce schodowej, 

roboty instalacji: elektrycznej, domofonowej, antenowej, odgromowej, wodno-

kanalizacyjnej, gazowej i centralnego ogrzewania, roboty kominowe): 

Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 
43 – 300 Bielsko – Biała, ul. Lipnicka 26 

Tel. (33) 499-06-00, Fax (33) 499-06-11, www.zgm.eu, e-mail: poczta@zgm.eu 

 

 



Przetarg nieograniczony nr ZGM/DZ/245/2019/ADM:  

ogłoszenie z dnia 04.03.2020r. o zmianach w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia str. 2/3 

............................................ zł netto 

stawka podatku  VAT: ................ %, kwota podatku VAT: ........................................... zł 

.......................................... zł brutto 

2) za wykonanie robót zewnętrznych (m.in. roboty ziemne, brukarskie, drenarskie): 

........................................... zł netto 

stawka podatku  VAT: ................ %, kwota podatku VAT: ........................................... zł 

.............................................................................................................................. zł brutto 

w terminie określonym w Rozdziale III § 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” 

 

otrzymuje brzmienie 

 

„1.  Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

.................................................... zł netto 

stawka podatku  VAT: ........................ %, kwota podatku VAT: ........................................ zł 

.................................................. zł brutto 

sł: .................................................................................................................................... brutto 

w terminie określonym w Rozdziale III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.” 

 

a załącznik nr 1 do Specyfikacji – „Formularz oferty”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do 

niniejszego ogłoszenia” 

 

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

1) w § 1 ust. 2 skreśla się pkt 11 w brzmieniu  

„11) utwardzenie terenu, wykonanie drenażu opaskowego od strony południowej budynku 

oraz uporządkowanie placu gospodarczego”, 

 

2) w § 11 ust. 2 w brzmieniu 

 

„2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie łączne Wykonawcy wynosi ……………..…. zł netto 

plus podatek VAT wg stawek ……..….% w kwocie …………….… zł, czyli 

…………..………. zł (sł: ………) brutto, w tym: 

1) za wykonanie robót w budynku i poszczególnych lokalach (m.in. remont elewacji, 

remont elewacji, w tym wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, roboty na klatce 

schodowej, roboty instalacji: elektrycznej, domofonowej, antenowej, odgromowej, 

wodno-kanalizacyjnej, gazowej i centralnego ogrzewania, roboty kominowe): 

......................................................................... zł netto 

stawka podatku  VAT: ................ %, kwota podatku VAT: ............................... zł 

........................................................................ zł brutto 

2) za wykonanie robót zewnętrznych (m.in. roboty ziemne, brukarskie, drenarskie): 

......................................................................... zł netto 

stawka podatku  VAT: ................ %, kwota podatku VAT: ............................ zł 

........................................................................ zł brutto 



Przetarg nieograniczony nr ZGM/DZ/245/2019/ADM:  

ogłoszenie z dnia 04.03.2020r. o zmianach w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia str. 3/3 

z zastrzeżeniem postanowień § 8 oraz § 18.” 

 

otrzymuje brzmienie 

 

„2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie łączne Wykonawcy wynosi ………. zł netto plus 

podatek VAT wg stawek …….% w kwocie …… zł, czyli …………. zł (sł: ………) brutto, z 

zastrzeżeniem postanowień § 8 oraz § 18.” 

 

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

 

 
Załączniki: 

1) Formularz oferty, 

 

 

 

 

 
Zmiany sporządził:  

 

……………………………… 
data, podpis 

 

 

 

 

 

…………………….. 
data 

 

 

 

 

 

……………………………… 
Dział DZ - kierownik 

 

 

 

 

 

…………………….. 
data 

 

 

 

 

 

………………………………… 
Radca Prawny 

 

 

 

 

 

…………………….. 
data 

 

 

 

 

 

………………………………… 
Główny Księgowy 

 

 

 

 

 

 

04.03.2020 r. 

………………………. 
data 

 

 

Zatwierdzenie zmian Specyfikacji 

W imieniu Zamawiającego 

 

 

Ireneusz Kiecak 

……….………………………………… 
Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 

 


