
UCHWAŁA   nr  24  / 2015 
 

Rady Nadzorczej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

w Jeleniej Górze 

z dnia 14kwietnia 2015 roku 

 

w sprawie zmiany regulaminu udzielania zamówień na roboty, dostawy i 

usługi wykonywane na rzecz Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

 

Działając na podstawie § 28 ust. 1 pkt 26 statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza 

postanawia, co następuje: 

§  1 

W regulaminie udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi wykonywane 

na rzecz Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uchwalonym przez Radę 

Nadzorczą JSM dnia 30 sierpnia 2011 roku uchwałą nr 44/2011 z późniejszymi 

zmianami ( tekst jednolity przyjęty uchwałą  nr 47/2012  Rady Nadzorczej JSM 

z dnia 24.08.2012 roku) wprowadza się następujące zmiany : 

 

1. W § 1 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„robotach budowlanych- naleŜy przez to rozumieć wykonanie albo 

zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane( Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze 

zm.)” 

 

2. W § 2 skreśla się ust. 3, 

 

3. W § 3 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„Otwarcie ofert dla zamówień prowadzonych w trybie przetargu 

nieograniczonego, ograniczonego oraz negocjacji bez ogłoszenia odbywa 

się w obecności wykonawców. Otwarcie ofert następuje przy obecności 

większej niŜ połowa powołanych członków komisji, w tym 

przewodniczącego. Rozpatrzenie ofert następuje przy obecności większej 

niŜ połowa powołanych członków komisji, w tym przewodniczącego i  

jednego przedstawiciela Rady Nadzorczej, jeŜeli przedstawiciele Rady 

zostali powołani do komisji oraz nieobowiązkowo przedstawicieli Rady 

Nieruchomości”, 

 

4. W § 4  ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Zawiadomienie o uniewaŜnieniu postępowania przesyła się niezwłocznie 

wszystkim wykonawcom”, 

 

5. W § 6 ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„informacje o moŜliwości uniewaŜnienia przetargu”, 



 

6. W § 20 ust 3 otrzymuje brzmienie: 

„JeŜeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu ( 2 000 PLN i więcej) 

wówczas zwrot zabezpieczenia następuje  z odsetkami bankowymi, 

pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej 

za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy”.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 15.04.2015 roku. 

 

 

 

 
 

 


