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wg rozdzielnika 

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na roboty budowlane w budynku szkoły Zespołu Szkół im. Władysława 
Orkana w Marcinkowicach, realizowane w ramach projektu pn. Poprawa efektywności 
energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego – etap II 

 
I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, zamawiający Powiat 
Nowosądecki, z siedzibą ul. Jagiellooska 33, 33-300 Nowy Sącz, zwany dalej „Zamawiającym” 
przekazuje treśd zapytania wraz z wyjaśnieniami, gdyż zwrócono się o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „specyfikacją” lub „siwz”. 
 

Pytanie nr 1 wykonawcy: 
„Firma (…) zwraca się z prośbą o zamieszczenie czytelnego przedmiaru robót ponieważ w obecnie 
udostępnionym zlewają się napisy i np. nie można stwierdzid czy cyfra 3 to jest 3 czy 8 np. w KNR-ach, 
to samo dotyczy rys. 12 – (zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej do wymiany), tekst opisowy się 
zlewa i nie można odczytad parametrów jakie powinna posiadad stolarka.” 
 

Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 1: 
Zamawiający uznaje za zasadną prośbę wykonawcy i zamieszcza na stronie internetowej uczytelniony 
przedmiar robót oraz Rys. 12 Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej. 
 

II. ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 

1. Na podstawie art. 38 ust. 4 i ust. 4a pkt 1) oraz art. 12a ust. 1 i 2 ustawy Pzp Zamawiający 
dokonuje zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszenia o zamówieniu 
poprzez: 

 przedłużenie terminu składania ofert do dnia 19.04.2019 r. do godziny 10.00, 

 zmianę terminu otwarcia ofert na dzieo 19.04.2019 r. godz. 10.15. 

2. Tym samym Zamawiający zmienia treśd specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
w następujący sposób: 

a) pkt 17 ppkt I.1) specyfikacji otrzymuje brzmienie: 

„Ofertę należy złożyd w siedzibie zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu,  
ul. Jagiellooska 33, 33-300 Nowy Sącz, Kancelaria Administracyjna pok. 113, w terminie  
do dnia 19 kwietnia 2019 r. do godz. 10.00” 

b) pkt 17 ppkt I.2) specyfikacji otrzymuje brzmienie: 

„Ofertę należy złożyd w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób: 

nazwa/imię i nazwisko Wykonawcy: …………………………………………………………………………………… 

siedziba/miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy: .………………………………………………………….. 

nazwa postępowania: 
ZPI.272.9.2019 Oferta na roboty budowlane w budynku szkoły Zespołu Szkół  
im. Władysława Orkana w Marcinkowicach – etap II 

z dopiskiem: 

„Nie otwierad do godz. 10.15 dnia 19 kwietnia 2019 r.” 



 

c) pkt 17 ppkt II.1) specyfikacji otrzymuje brzmienie: 

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 kwietnia 2019 r. o godz. 10.15, w siedzibie 
zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu przy ul. Jagiellooskiej 33, w sali 207 
(I piętro).” 

3. Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załączników do niej pozostają 
bez zmian. 

III. POUCZENIE 
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia zostało zawarte w pkt 27 specyfikacji. 

 
 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 - Przedmiar robót (po uczytelnieniu) 
Załącznik nr 2 - Rys. 12 Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej (po uczytelnieniu) 
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Pełnomocnik Zarządu ds. Zamówieo Publicznych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1. Biuletyn Informacji Publicznej 
2. Wykonawcy wg rozdzielnika 
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