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

Pytanie nr 1 wykonawcy: 
„w projekcie i dokumentacji technicznej zawarto wykonanie wyprawy tynkarskiej z tynku silikatowego 
na ścianach i ościeżach natomiast w przedmiarze robót zawarto wykonanie wyprawy tynkarskiej  
z tynku mineralnego i malowanie” 
 

Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 1: 
Zamawiający wymaga zastosowania rozwiązań przyjętych w projekcie wykonawczym dla branży 
architektonicznej, tj. wykonania wyprawy tynkarskiej z tynku silikatowego w kolorystyce wskazanej na 
rysunkach elewacji (Rysunki nr 6, 7, 8, 9). 
Zamawiający zmienia w powyższym zakresie treść Załącznika nr 1 do SIWZ (Dokumentacja techniczna). 
Zmianie ulegają wszystkie zapisy, z których wynika, że należy wykonać wyprawę tynkarską z tynku 
mineralnego wraz z malowaniem i otrzymują treść: „wyprawa tynkarska z tynku silikatowego  
w kolorystyce wskazanej na rysunkach elewacji”. 
 

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: 

 zmianę Załącznika nr 1 do SIWZ (Dokumentacja techniczna) w zakresie odpowiedzi 
udzielonej na pytanie nr 1 wykonawcy, 

 przedłużenie terminu składania ofert do dnia 24.04.2019 r. do godziny 10.00, 

 zmianę terminu otwarcia ofert na dzień 24.04.2019 r. godz. 10.15. 

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

a) Załącznik nr 1 do SIWZ (Dokumentacja techniczna): zmianie ulegają wszystkie zapisy,  
z których wynika, że należy wykonać wyprawę tynkarską z tynku mineralnego wraz  
z malowaniem i otrzymują treść: „wyprawa tynkarska z tynku silikatowego w kolorystyce 
wskazanej na rysunkach elewacji”, w szczególności: 

 opis robót w poz. 3.6.14 Przedmiaru robót otrzymuje brzmienie: 
„Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego wykonana ręcznie na 
uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych, 1,5 mm” 
 



 

 opis robót w poz. 3.6.15 Przedmiaru robót otrzymuje brzmienie: 

„Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego wykonana ręcznie na 
uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych, 1,5 mm ościeża do 30 cm” 

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

„Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu,  
ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, Kancelaria Administracyjna pok. 113, w terminie  
do dnia 24 kwietnia 2019 r. do godz. 10.00” 

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

„Ofertę należy złożyć 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 otwierać do godz. 10.15 dnia 24 kwietnia 2019 r.” 

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

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 kwietnia 2019 r. o godz. 10.15, w siedzibie 
zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 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. 

 
Komisja Przetargowa w składzie:  
 

1. Piotr Piechnik  - Przewodniczący Komisji  ……………………………………..…… 

 
2. Krzysztof Hojda  - Wiceprzewodniczący Komisji …………………………………..……… 

 
3. Magdalena Żelasko - Bieniek - Członek Komisji   ……………………………………..…… 

 
4. Paweł Ptak   - Członek Komisji   …………………………...…………….. 

 
5. Tomasz Czerniec  - Członek Komisji   …………………………………………… 

 
6. Iwona Mrozowska - Struk - Członek Komisji   …………………………………………… 

ZATWIERDZONO 
……………..…...…………………………………………………………… 

Beata Zięcina – Kasieczka 
Pełnomocnik Zarządu ds. Zamówień Publicznych 

Otrzymują: 
1. Biuletyn Informacji Publicznej 
2. Wykonawcy wg rozdzielnika 
3. a/a Starostwo Powiatowe 


