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RtrGULAMIN

OGI,ASZANIA I PRZEPROWADZANIA PRZETARGOW
NA WYKONANIE ROBOT REMONTOWO-BUDOWLANYCH

I SWIADCZENIE UST,UG
ORAZ DOSTAW REALIZOWANYCH

DLA BYDGOSKIEJ SPOLDZIELNI MIESZKANIOWEJ

s1
Regulamin okreSla zasady, tryb i procedurg przygotowania, ogtraszania
i przeprowadzania przetarg6w na wykonanie rob6t remontowo-budowlanych i
Swiadczenie uslug oraz dostaw dla Bydgoskiej Sp6trdzielni Mieszkaniowej w
Bydgoszczy z wyj4tkiem wykonania rob6t, dla kt6rych obowi4zuje procedura
ptzetargowa zgodnie z ustawq z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamowie|
publiczny ch z polniej szymi zmranami.

s2
Roboty retnontowo-budowlane i uslugi dla Bydgoskiej Sp6tdzielni Mieszkaniowej
wykonuje sig poprzez wykonawc6w zewnEtrznychwylonionych na podstawie :

a) przetar gow nieogranic zony ch,
b) przetarg6w ograniczony ch,
c) w trybie bezprzetargowym.

s3
Dostawy sprzgtu i rnaterial6w dla Bydgoskiej Sp6ldzielni Mieszkaniowej realizowane
sq na podstawie rozstrzygnigi wynikaj4cych :

a) zprzetargu,
b) z wolnej rgki,
c) zzapyLama o ceng.

$4
Obowi4zkowym trybem wyboru wykonawc6w rob6t remontowo-budowlanych i
usiugodawc6w w Sp6ldzielni jest przetarg nieogranrazony z wyl1czeniem przypadk6w
ujgtych w $ 5 i 6 Regulaminu.

$s
l. Przetarg ograniczony moze byc przeprowadzony tylko w6wczas gdy:

a) przetatg nieogranrczony nie dal rezultatu,
b) koszty przeprowadzenia przetargu nieograniczotego bylyby

niewsp6lmiernie wysokie w stosunku do szacowanei wartoSci rob6t.



2. Ptzepisy dotyczqce przetargu nieograniczonego stosuje sig odpowiednio do
pr zetar gu o gr aniczon eg o.

s6
1. Wykonanie rob6t remontowych zwrqzanych z usunigciem awarii mozna zlecic

w trybie bezprzetargowym. W takim przypadku naleiry przeprowadzi6 negocj acje z
wykonawcq o znanych kwalifikacjach i doSwiadczeniu oraz sporzqdzif protok6l
uzas adniaj4cy wyb 6r wykonawcy.

2. Wyb6r wykonawcy w trybie bezprzetargowym nie moze uwzglgdniai wykonawcy
wykazanego w prowadzonych przez Sp6ldzielnig ewidencjach nalozonych kar
umownych z tytulu nienale?ytego wykonania umowy i utraconych wadi6w -
w okresie 3 lat przed wyborem.

$7
Dostawy sprzgtu i material6w z wolnej rgki stosuje sig w przypadku gdy analiza rynku
wskazuje na mozliwoSi uzyskaniakoruyilci ze wzglgdu na warunki cenowe i platnicze
oferowane przez dostawc6w, odbiegaj4ce od powszechnie praktykowanych. Na tg
oko I i czno S c nale?y sp or zqdzi! protok6l z uzas adni eni em wyb oru do stawcy.

Zapytante o ceng kieruje sig co najmniej
ono zawieraf:

trzech potencjalnych dostawc6w i winno

a) okre$lenie przedmiotu dostawy,
b) okreSlenie terminu dostawy,
c) okreSlenie miejsca i terminu sktadania ofert.

se
1. W trybie zapytania o ceng kaldy z oferent6w proponuje jedn4 ceng, kt6rej nie moze

zmreni6, podaje parametry techniczne sprzgtu oraz okres gwarancji.
2. W trybie zapytania o ceng dokonuje sig takze wyboru wykonawc6w projektow

technicznych, ekspertyz i rnnych opracowan szczeg6trowych, jeSli koszt netto tych
prac nie przeWacza kwoty 12 000 zt.

$10
W trybie zapytania o ceng kahdy z oferent6w proponuje ceng brutto, zaLqczaj1c
parametry techniczne i okres gwarancji. Sp6ldzielnia zawiera umowg na dostawg
material6w z dostawc4, kt6ry zaoferuje najnilszq ceng dla wymaganych standardow
technicznych.

$11
Obowi4zuj4 dwie formy przeprowadzama przetargow nieograniczonych. Wyboru
formy przetargunaleLy dokonywa(, zuwzglgdnieniem przepis6w zawartych w $ 12 i
$ 13 Regulaminu.

s8
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s12
Pierwsza forma przetatgu nieograniczonego na roboty remontowo-budowlane i
uslugi polega na przeprowadzeniu procedury przetargowej celem wylonienia
wykonawcow, klorzy zaoferujE na wyznaazony okres, najkorzystnieisze skladniki
kosztow rozhczane kosztorysami powykonawczymr na bazie KNR dla rcalizacji
przedrniotowych rob6t, kt6rych wartoSi umowna dlaposzczeg6lnych prac lub uslug
nie przekraczakwoty 12 000 zt netto.
Druga forma przetargu nieograniczonego na roboty remontowo-budowlane i uslugi
polega na przeprowadzeniu procedury przetargowej celem wylonienia
wykonawcow, ktorzy z*o24 najbardziej korzystn4 ofertg, ocenion4 punktowo w
oparciu o obowi4zuj4ce kryteria, okreslone w $ 22 ust. 4 i 5.

s13
L Pierwsz4 formg przetargu nieograniczonego stosuje sig dla nizej

wyszczeg6lnionych rob6t i uslug:
a) prac e zw i4zane z instal acjam i w o dn o -kanalizacyj nym i,
b) prace zwrqzane zinstalacjami centralnego ogrzewania i cieptej wody,
c) prace zwtqzane z instalacjami gazowymi,
d) prace zwiqzane z instalacjami elektrycznymi,
e) prace zwrqzane z usuwaniem przeciek6w na pokryciach dachowych,

czgSciow4 wymian4 obr6bek blacharskich,
0 prace dekarskie z wymian4 pokrycia dachowego na budynkach starego

budownictwa,
g) prace murarskie - drogowe - uzupetnienie tynk6w posadzek (np. naprawa

wiat Smietnikowych, piaskownic, komin6w, chodnik6w, pieszojezdni itp.),
h) prace malarskie (np. malowanie portali, Scian zewnEtrznych i

wewngtrznych budynk6w, wiat Smietnikowych, element6w placu zabaw
itp'),

i) prace stolarskie, szklarskie, Slusarskie (np. naprawa stolarki okiennej,
drzwiowej, wymiana szyb, naprawa element6w Slusarki itp.),

j) prace na terenach zielonych (cigcia krzew6w i koron drzew, wycinka i
nasadzenia drzew, koszenie trawy oraz rekultywacja itp.),

k) prace zwrqzune z dezynfekcjl, dezynsekcj4 i deratyzacj4 budynk6w,
l) uslugi kominiarskie, przegl4dy wentylacji.

2. Wyboru wykonawc6w w tej formie przetargu nieograniczonego dokonuje sig na
pottzeby rcalizacji zadah remontowych i usfug w okresach dwuletnich, z tym
zastrze?eniem, 2e w przypadku niespelnienia warunk6w umowy przez wykonawcg
w pierwszym roku, skutkowai to bgdzie rczwiqzaniem umowy.
Spoldzielnia stosownie do potrzeb uzupelnia wyb6r wykonawc6w w tej formule co
roku.

3. Wykonawca, po pierwszym roku wsp6lpracy ze Sp6ldzielni;, moze wyst4pii do
Spoldzielni o dokonanie korekty przyjgtych w przetargu stawek o wskaZnik inflacji,
jeSli jej poziom za pierwszy rok wsp6lpracy, ogtroszony przez Gl6wny lJrz1d
Statystyczny przekro czy 2o/o.

4. W przypadku koniecznoSci wykonania robot nie wymienionych w $13 pkt. I,
wyboru wykonawcy mozna dokonai z poza wytonionych w drodze przetargu,

r'



W tym przypadku nale|y okreslid rzeczowy zakres prac i przeprowadzii procedurg
zapytania o ceng.

$14
Ogloszenie Sp6ldzielni o przetargu nieograniczonym dla rob6t i ustrug okreSlonych
w $ 13 niniejszego regulaminu zawiera:

- rodzq wykonywanych rob6t i ustug,
- okres ichrealizacji,
- okreSlenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia,
- miejsce i termin skladania ofert,
- miejsce i termin otwarcia ofert,
- informacj g, iz Sp6ld zielnia zastr zega sobie mozliwoS6 uniewazni enia

przetar gu b ez p o dania przy czyny .

$1s
Specyfikacja istotnych warunk6w zamlwienia dla przetargu okreSlonego w $ 14
niniejszego regulaminu zawiera:
I. Opis przedmiotu zam6wienia:

a) og6lne warunki techniczne (informacja o rcdzalubran| przewidywanych
rob6t i uslug do wykonania w danyrn roku).

il. Spos6b przygotowania oferty:
Oferta winna byc sponqdzona w jgzyku polskim, zloaona w zamknigtej kopercie.

IIL Warunki wymagane od oferent6w:
a) dane o oferencie:

- wyci4g z rejestru s4dowego lub dzialalno5ci gospodarczej,
- aktualne zaSwiadczenie z Urzgdu Skarbowego o braku zalegloSci

podatkowych,
- aktualne za|wiadczenie o oplacaniu skladek na ubezpieczenie spoleczne,
- referencj e z co najmniej dw6ch firm, na rzecz kt6rych wykonywane byly

prace w danej branzy,
- oSwiadczenre oferenta, ze posiada niezbgdn4 wiedzE, doSwiadczenie i

potencjal do wykonania rob6t w danej bran|y,
- dane o stanie zatrudnienia potwierdzone dokumerrtami zZUS.

b) opis sposobu obliczenia ceny:
w przetargu powinny by6 podane skladniki koszt6w obowi4zuj4cych w
danym roku, a rozliczanie wartoSci rob6t kosztorysami powykonawczymi
nabazie KNR.
Sktadniki koszt6w to:
R-stawkarcboczogodziny - podanawztotych
Kp * koszty poSrednie do R - podane w o/o

Z - zyskliczony do R, Kp - podany w o/o

M - koszty zakupu material6w - podane w o/o

Przyjmuje sig nastgpuj4ce kryteria ztohonych ofert:
- proponowana cena okreSlona w skladnikach kalkulacyjnych - 70 pkt,
- do$wiadczeme,iakoS6 i terminowo36 realizacji zadah na podstawie

zaLqczonych referencji oraz oceny wtasnej - 30 pkt.



Ocena wlasna komisji odnoSnie wykonywanych rob6t i uslug na rzeaz Spoldzielni
dokonywanabEdzie poprzez oceng oferenta w oparciu o Instrukcjg ISO 9001:2008,
formularz XII/Wersja3,
IV. Wskazanie miejsca i terminu skladania ofert.
V. Termin do kt6rego wykonawcabEdzie zwiEzany zloZonq ofert4.
VI. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert.
VIL Informacja o trybie otwarcia i oceny ofert:

- otwarcie ofert przez Zamawiaj4cego odbywa sig w obecnorici oferent6w w
siedzibie Sp6ldzielni,

- podczas otwierania kopert z ofefiami, Zamawiaj4cy oglosi nazwy, adresy
oferent6w orcz rodzaje branL dla kt6rych zostaly one zloaone wraz z
podaniem skladnik6w kalkulacyjnych.

$16
Zarzqd Sp6tdzielni powoluje dla kazdego postgpowania przetargowego - komisje
przetargowe, a dla dokonania rozstrzygnigc w pozostalych trybach - komisje
rozstrzygajqce.

$17
Ogloszenie o przetargu okreslone w $ 14 niniejszego regulaminu powinno nast4pii na
14 dni przed wyznaczonym w SIWZ terminem otwarcia ofert przy zastosowaniu jednej
z nastgpuj4cych zasad:

- ogloszeniem w jednym z dziennik6w prasy lokalnej oraz r\a tablicy ogloszeri
w siedzibie Zarzqdu oraz na tablicach ogloszeri w Administracjach Osiedli,

- ogloszeniem na stronie internetowej Sp6ldzielni orczna tablicy ogloszeri w
siedzibie Zarzqdu oraz na tablicach ogloszeri w Administracjach Osiedli.

Zas adq o glo s zenia pr zetar gu ustal a Zar zqd Sp 61dzi elni .

L Z przebiegu przetargu Komisja $llr*r" protok6l, kt6ry zawrera nizej
wyszczeg6lnione dane:

1. nazwQ i adres zamawiaj1cego,
2. kr6tki opis przedmiotu przetargu,
3. nazwy i adresy wykonawc6w skladanych ofert na poszazegolnebranae,
4. informacjg o spetrnieniu warunk6w wymaganych od wykonawc6w,
5. streszczenie oceny i por6wnanie zlohonych ofert,
6. wskazania wybranych ofert wraz z ich uzasadnieniem,
7. informacjg czy wykonawca zostaL ujEty w prowadzonych przez

Sp6ldzielnig ewidencj ach nalohonych kar umownych z tytutu nienalezytego
wykonania umowy i utraconych wadi6w - w okresie 3 lat przed
zakonczeniem procedury przetargowej .

2, Wynik przetargu zatwierdza Zarzqd.

$1e
Wyniki przetargu oglasza sig w terminie do 14 dni od daty zakofczenia procedury
przetargowej w formie ogloszenia w siedzibie zarzqdu sp6ldzielni. 

+lr,l



$20
1. Drug4 formg przetargu nieograniczonego stosuje sig dla nilej

wyszczeg6lnionych rob6t i uslug, kt6rych szacowana warto$i przekraczakwotg
okreSlonq w $ 12 ust.1, wtym:
a) roboty dekarsko-blacharskie:

- konserwacja dach6w dotyczy catych powierzchni na budynku,
- wymiana pokrycia dachowego,
- wymiana obr6bek blacharskich.

b) roboty murarskie:
- remont balkon6w, loggi (wymiana izolacji, wykonanie nowych gladzi

cementowych, wymiana obr6bek blacharskich),
c) roboty malarskie - malowanie klatek schodowych, elewacji, filark6w

okiennych,
d) roboty ociepleniowe,
e) roboty budowlane zwi1zane z realizacjq nowych inwestycji (budowa

budynk6w, garaLy itp.)
f) roboty instalacyjne dla wszystkich rodzajow (c.o., c.w.u., gaz, wod-kan,

monitoringu i innych instalacji teletechn.),
g) roboty nawierzchniowe zwiEzane z budowq miejsc parkingowych,

chodnik6w, pieszojezdni itp.).
2. Dla powylszego zakresu rob6t przetarg nieograniczony mohfia przeprowadzac

w postgpowaniu:
a) jednostopniowym,
b) dwustopniowym.

3. Formula przetargujednostopniowego ma zastosowanie, kiedy liczba oferent6w
oraz wniesione oferty niebudz1 w4tpliwoSci Komisji przetargowej i Zarzqdu.

4. Postgpowanie dwustopniowe ma na celu uzyskanie korzystniejszych ofert od
wniesionych na przetarg, do kt6rych Komisja Iub Zarz4d zglasza zastrzeLenia i
uwagi. Dotyczy to przypadkow kiedy:

a) do przetar gu przy stqpit a liczna grup a oferent6w,
b) wniesione oferty s4 niekorzystne dla Sp6ldzielni,
c) do przetargu powt6rzonego przyst4pil tylko jeden oferent.

5. Procedura przetargu dwustopniowego polega na ptzeprowadzeniu przetargu w
dw6ch etapach:

a) w l-szym etapie - wytypowanie i kwalifikacja grupy oferent6w do II-
giego etapu przetargu, dokonana w oparciu o kryteria zawarte w SIWZ,

b) w II- etapie - wyb6r ostateczny wykonawcy rob6t po pom6rnej ocenie
ofert, kt6re w ramach negocjacji prowadzonych przez Komisjg
przetargow4 mog4 by6 korygowane,
- korekty ofert mog4 dotyczyc wszystkich element6w skladowych ofefiy,
podlegaj4cych ocenie punktowej, zawartej w SIWZ.

$21
Ogloszenie o przetargu nieograniczonym dla rob6t wyszczeg6lnionych w $ 20
sporzqdza sig wg zasad $ 14 niniejszego regulaminu dodaj4c informacjg o wysokoSci
wadium.



s22
Przed przystqpieniem do przetargu sporzqdza siE dokumentacjg przetargow4, kt6ra
powinna zawieral:

1. OkreSlenie przedmiotu zam6wienia.
W zalelnoSci od wielkoSci zadama przedmiot zam6wienra przedstawia sig
alternatywnie w oparciu o nastgpuj4ce dokumenty:

- projekty techniczne,
- opisy techniczne przewidywanych zadah remontowych,
- slepe kosztorysy na przewidywane zakresy rob6t remontowych.

O wyborze formy okreSlenia przedmiotu zam6wienia decyduje Zarzqd.
2. Opis przygotowania oferty:

- oferta winna byc sporzqdzonaw jgzyku polskim, zlohonaw zamknigtej
kopercie w sekretar iacie Zar zqdu pr zy ul. Grunw aldzkiej 12, na kt6rej
powinno by6 okreSlone: nazwa i adres oferenta,

- rodzaj i adres rob6t.
3. Warunki wymagane od oferent6w:

- oSwiadc zenie o braku zalegtoScr podatkowych,
- oSwiadczenre o braku zalegloSci w odprowadzaniu skladek ZIJS,
- wyci4g z rejestru s4dowego lub dzialalnoSci gospodarczej (dla

skladaj4cego ofertg w Sp6idzielni po raz pierwszy w danym roku, lub
w pr zy p adkach zmian formalnych dokonanych pr zez o ferenta),

- oSwiadczenie, ze posiada uprawnienia niezbgdne do wykonania
okreSlonych rob6t, posiada niezbgdna, wiedzg i doSwiadczenie,
potencjal ekonomiczny i techniczny, a takhe pracownik6w zdolnych
do wykonania zamowienia, dla rob6t o wartoSci powyzej 20 tys. zl
konieczne jest potwierdzenie formularzem ZUS DRA,

- oSwiadczenie, 2e znqduje sig w sytuacji finansowej zapewniajqcej
wykonanie zam6wienia,

- o6wiadczenie,2e niejest prowadzone postgpowanie upadloSciowe lub
likwidacyjne.

Wybrany oferent zobowiqzany bgdzie do dostarczenia odpowiednich
zaSwtadczeh zUrzgdu Skarbowego o nie zaleganiu w oplacaniu podatk6w i o
braku zalegloSci w odprowadzaniu skladek do ZUS, przed podpisywaniem
um6w - na wartoSi prac powyhej 20 tys. zI.

4. Opis kryteri6w i sposoby dokonywania oceny spetnienia warunk6w od
wykonawc6w:

- proponowana cena - 70 pkt,
- doSwiadczenie, jako$6 i terminowoS6 w realizacji zadaina podstawie

zalqczonych referencji i oceny wlasnej - 30 pkt.
5. Sposoby dokonywania oceny:

- ocena wlasna kornisji wykonlr,vanych rob6t flarzecz Spoldzielni,
dokonywanabEdzie poprzez oceng oferenta w oparciu o Instrukcjg ISO
900 I :2008, fonnularz XII/Wersja3,

- wykaz najwaZniejszych rob6t wykonywanych w ostatnich 3 latach
ze wskazaniem inwestor6w, termin6w rcalizacji, miejsca wykonania,
wartoSci rob6t.

/r-
(7



- wykaz aktualnie wykonywanych rob6t, ich wartoSci, termin6w
zakonczenia, zaaw ans owani a oraz inwe stor6w.

6. Informacja o wymaganymterminie wykonania umowy.
7. Opis odpowiednich czgsci zamowienia, jeLeli d,opuszczalne jest skladanie ofert

czgSciowych.
8. Spos6b przedstawienia oferty kosztowej - zgodnre z za*qczonymi w SIWZ

dokumentami okreslaj4cymi wymagane skladniki koszt6w (ceny
poszczeg6lnych pozycji wyszczeg6lnionych na formul arzach Sp6ldzielni lub
tylko Lqcznie ceng ryczahow?).

9. Wskazanie miejsca i terminu skladania ofert.
10. Termin, do kt6rego wykonawcabgdzie zwiqzany zlozonqofert4 - ustala sig

termin 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna siq wraz zuplywem terminu sktradania
ofert.

I 1. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert.
12. Informacjg o trybie otwarcia i oceny ofert:

- oferenci mog4 by6 obecniprzy otwieraniu ofert.
13. Informacje o wniesieniu wadium:

- ustala sig wadium w wysokosci do 2 yo wartosci przedmiotu
zam6wienia na nizei podanvch zasadach:

a) Wadium rnuri Uye *norron. w pieni4dzu.
b) Sp6tdzielnia jest zobowiqzanazwr6cii wadium jeleli:

- uptyn4l termin waznoSci ofert,
- zawarto umowg z wygrywEqcymprzetarg,
- uniewazniono przetarg.

c) oferent, kt6rego oferta zostalawybrana, traci wadium na rzecz
zamawrajqcego w przypadku gdy:
- odm6wi podpisania umowy,
- przedstawit w ofercie dane nieprawdziwe.

$23
Dla poszczeg6lnych rob6t objgtych przetargiem Sp6ldzielnia jest zobowrqzana d,o
powzigcia informacji o rynkowej wartoSci tych rob6t. Pomocniczym dokumentem
mog4 byi kosztorysy inwestorskie, kt6re winne zostad sporu4dzone zgodnie z
Rozporz4dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego, obhczama planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych koszt6w rob6t budowlanych
okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym Dz.rJ.22004 r. nr 130 po2.1389
z dnia 08.06.2004 r.

$24
brac udziat,
przedstawiciel
otwarcia ofert

W czynnoSciach przetargt mohe
przedstawiciel Rady Nadzorczej otaz
dotyczy przetarg. O terminie i miejscu
So6ldzielni.

w charakterue obserwatota,
Rady NieruchomoSci, kt6rej

zaw iadamia D zial Techniczn y



s2s
Do ogloszenia o przetargu okreslonego w $ 21 stosuje sig odpowiednio zapisy $ 17
niniejszego regulaminu, ztym Ze ogtroszenie powinno nast4pi6:

- na 14 dni przed wyzraazonym w SIWZ terminem otwarcia ofert dla rob6t o
szacunkowej wartoSci powyzej 50 tys. zt,

- na 10 dni przed wyznaczonym w SIWZ terminem otwarcia ofert dla rob6t o
szacunkowej wartoSci ponizej 50 tys. zl.

$26
Z przebiegu przetargu dla rob6t okre5lonych w $ 20 Komisja Przetargowa sporzqdza
protok6l wg zasad okreSlonych w $ 18 niniejszego regulaminu.

s27
Zarzqd Sp6tdzielni przy zawieraniu um6w na realizacjg rob6t z1d,a zabezpieczema
nale?ytego wykonania. Zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy wynosi do 5 Yo
brutto wartoSci umownei.

s28
Wyn i k pr zetar gu-zatw i er dza Z ar zqd S p 6ldzi e I n i .

$2e
O wyniku przetargu Sp6ldzielnia zawiadamia niezwlocznie oferenta, kt6ry wygral
ptzetatg, natomiast pozostalych oferentow w terminie do 7 dni kalend,arzowych od
dnra zatwierdzenia protokolu przez Zarzqd, wskazuj4c nazw1 i adres wybranego
oferenta.

$30
Protesty i odwoiania w sprawie przeprowadzema przetargu mohna skladai w terminie
5 dni od daty ogtoszenia wynik6w - do Rady Nadzorczej Bydgoskiej Sp6ldzielni
Mieszkaniowej.

$31
1. Niniejszy regulamin uchwalony zostat ptzez Radg Nadzorcz4 Bydgoskiej

Spoldzielni Mieszkaniowej w dniu 26 paldziernika 2017 r.: uchwala nr 5412017
i obowi4zuje z dniem uchwalenia.

2. Tracr moc regulamin oglaszania i przeprowadzaniaprzetargow na wykonanie rob6t
remontowo-budowlanych i Swiadczenie uslug oraz dostaw realizowanych dla
Bydgoskiej Sp6ldzielni Mieszkaniowej uchwalony w dniu 27 paadziernika 2016
roku (uchw ala nr 103 120 I 6).

Bydgoskiej Sp6ldzielni Mies4kaniowej
Przewodn iczqcy Rady$trad zor czej

B ydgoslgqj Sp6ldzielni Mieszkaniowej
/\ | ll\',) hit'-\J ,J

Sekretarz Rady Nadzorczej

mgr Wojciech Skalski mgr Marian Dombrowski


