
 

ZP.272.14.2018                            Nowy Sącz, dnia 25 lipca 2018 r. 
 
 

Wykonawcy zainteresowani udziałem w przetargu 
nieograniczonym na sporządzenie dokumentacji 
związanej z gospodarowaniem nieruchomościami 
Skarbu Państwa (operaty szacunkowe, dokumentacja 
geodezyjna) 

 
 

INFORMACJA O ZMIANIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
W TYM TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  
ORAZ O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 

 
 Informuję, że działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a pkt 1) oraz art. 12a ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 
ze zmianami/ zamawiający dokonuje zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
i ogłoszenia o zamówieniu.  
 
1. Zamawiający dokonuje zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszenia 

o zamówieniu poprzez:  
- zmianę opisu przedmiotu zamówienia CZĘŚCI 4 (załącznik nr 1 do SIWZ) w zakresie 
wskazanym poniżej,  
- zmianę formularza oferty (załącznik nr 2 do SIWZ), 
- przedłużenie terminu składania ofert do dnia 27.07.2018 r. do godziny 10.15, 
- zmianę terminu otwarcia ofert na dzień 27.07.2018 r. na godzinę 10.30. 
 
2. Tym samym zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia                           

w następujący sposób: 
 
a) w załączniku nr 1 do SIWZ, CZĘŚĆ 4 ZAMÓWIENIA otrzymuje brzmienie: „Sporządzenie mapy 

synchronizacyjnej z wykazem zmian gruntowych dla działki ewidencyjnej nr 1654/3 o pow. 
0,10 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Łącko, gmina Łącko objętej KW NS1S/00001742/3 
i NS1S/00001743/0, stanowiącej własność Skarbu Państwa – w celu regulacji stanu prawnego 
nieruchomości w księgach wieczystych. 
Termin wykonania: nie dłuższy niż 60 dni od dnia zawarcia umowy. Przez zachowanie terminu 
rozumie się datę złożenia w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu zawiadomienia 
o wykonaniu prac geodezyjnych i wniosku o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych 
przez wykonawcę.” 

 
b) punkt 17 ppkt 1) specyfikacji otrzymuje brzmienie: „Składanie ofert: 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 27 lipca 2018 r., do 
godziny 10.15.”, 

 



 

c) punkt 17 ppkt 5) zdanie pierwsze specyfikacji otrzymuje brzmienie: „Otwarcie ofert:  Otwarcie 
ofert nastąpi w dniu 27 lipca 2018 r., o godzinie 10.30, w siedzibie zamawiającego: Starostwo 
Powiatowe w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 33, w sali 207 (I piętro).”  

 
 
3. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania  

o udzielenie zamówienia zostało zawarte w pkt 27 specyfikacji.h 
 
 

Załączniki do pisma: Poprawione Załączniki nr 1 i nr 2 do SIWZ 
 
 
 
 
 

Beata Zięcina – Kasieczka 
Pełnomocnik Zarządu ds. Zamówień Publicznych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. wywieszono: strona internetowa 
2. a/a 
 

 


