
Zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi  
w Spółdzielni  Mieszkaniowej  im. I.J. Paderewskiego w Katowicach § 21 ust 1 zmienia się 
SWZ dla zadania „Termomodernizacja budynku – ocieplenia ścian zewnętrznych z remontem 
loggii i kolorystyką elewacji – budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Sikorskiego 10-16 
w Katowicach”: 
 
W przedmiarze robót pt. „Sikorskiego 10-16 – Remont elewacji budynku prace poza 
audytem” zmienia się przedmiar robót w pozycjach: 2.28 i 2.29 z 20 613,00 t na 20,61 t  
Powyższe zmiany należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym  
 
Zmienia się pkt IX SWZ, który otrzymuje brzmienie: 
 
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę  oznaczoną: Przetarg nieograniczony na 
„Termomodernizacja budynku – ocieplenia ścian zewnętrznych z remontem loggii i 
kolorystyką elewacji – budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Sikorskiego 10-16 
w Katowicach” należy złożyć w Spółdzielni  Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w 
Katowicach ul. Paderewskiego 65, BOK (Biuro Obsługi Klienta - parter).  .Koperty nie mogą 
posiadać na zewnątrz oznakowań oferenta. Wskazane jest  zastosowanie  podwójnych kopert, 
przy czym druga koperta  - wewnętrzna – powinna być oznakowana tj. posiadać nazwę i adres 
oferenta. 
 
Termin  składania ofert upływa dnia: 22 marca 2011 r. o godz. 1200  

 
1. Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania. 
2. Zmiana  lub  wycofanie oferty:  
- w dowolnym  momencie przed upływem terminu składania  ofert każdy oferent może 

zmienić swoją ofertę poprzez złożenie  nowej oznakowanej napisem  „Oferta  zamienna”. 
3. Żadna  oferta nie może zostać zmieniona  przez oferenta po terminie składania  ofert pod  
      rygorem  jej odrzucenia. 
4. Oferent  może wycofać  swoją ofertę pismem  podpisanym  przez osobę uprawnioną  
     najpóźniej w trakcie części jawnej przetargu, przed rozpoczęciem  otwierania ofert. 
 
Zmienia się pkt X SWZ, który otrzymuje brzmienie: 
 
Wykonawca będzie związany  ofertą do dnia 21 kwietnia 2011 r. 
 
Zmienia się pkt XI SWZ, który otrzymuje brzmienie: 
 
Publiczne otwarcie ofert nastąpi  w siedzibie  Zamawiającego  w dniu  22 marca 2011 r.  o 
godz. 1230  w siedzibie Spółdzielni - sala konferencyjna. 
W czasie części jawnej  przetargu, w której mogą uczestniczyć wszyscy oferenci nastąpi 
otwarcie ofert, ogłoszenie nazw i adresów oferentów oraz cen ofertowych. Na tym 
zakończona zostanie część jawna przetargu i komisja przystąpi do części niejawnej, bez 
obecności oferentów. 


