
 

ZPI.272.25.2018                             Nowy Sącz, dnia 11 grudnia 2018 r. 
 

 

Otrzymują Wykonawcy 
wg rozdzielnika 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na sporządzenie dokumentacji związanej z gospodarowaniem 
nieruchomościami Powiatu Nowosądeckiego (operat szacunkowy) 

 

 

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI 
 

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zmianami), zwanej dalej „ustawą Pzp”, zamawiający Powiat 

Nowosądecki, z siedzibą ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, zwany dalej „zamawiającym” przekazuje 

treść pytań wraz z wyjaśnieniami, gdyż zwrócono się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, zwanej dalej „specyfikacją” lub „SIWZ”. 

 

Pytanie nr 1 wykonawcy: 
„W jakim celu będzie sporządzane opracowanie?” 

 

Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 1: 
Opracowanie będzie sporządzone w celu sprzedaży nieruchomości w przetargu. Wydzielenie wartości 

każdej działki odrębnie niezbędne jest w celu naliczenia podatku VAT od działki nr 690/2.  

 
Pytanie nr 2 wykonawcy: 
„Czy Zamawiający przekaże aktualne dokumenty geodezyjne (m.in. wypis z rejestru gruntów, mapę 

ewidencyjną/zasadniczą), czy Wykonawca będzie pozyskiwał materiały geodezyjne na swój koszt?” 

 

Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 2: 
Tak, zamawiający przekaże aktualne dokumenty geodezyjne. 
 

Pytanie nr 3 wykonawcy: 
„Czy dla nieruchomości zabudowanej należy wykonać pomiary?” 

 

Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 3: 
Zamawiający informuje, że dysponuje częściową dokumentacją zawierającą pomiary. Dokumentacja jest 

wystarczająca do wykonania zlecenia. 
 
Pytanie nr 4 wykonawcy: 
„Czy Wykonawca otrzyma do wglądu dokumentacje techniczną budynku?” 

 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 4: 
Nie. 
 
Pytanie nr 5 wykonawcy: 
„Proszę o podanie powierzchni użytkowej budynku/ów” 

 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 5: 
Powierzchnia użytkowa budynków wynosi  1368 m

2
. 

 
 
 

 



 

II. ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ 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 14.12.2018 r. do godziny 10.00, 

 zmianę terminu otwarcia ofert na dzień 14.12.2018 r. godz. 10.15. 
 

2. Tym samym zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

w następujący sposób: 
 

a) 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 14 grudnia 2018 r., do godziny 10.00.” 
 

b) 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.272.25.2018 Przetarg nieograniczony na sporządzenie dokumentacji związanej  
z gospodarowaniem nieruchomościami Powiatu Nowosądeckiego (operat szacunkowy). 
z dopiskiem: 

„Nie otwierać do godz. 10.15 dnia 14 grudnia 2018 r.” 
 

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

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 grudnia 2018 r., o godzinie 10.15, w siedzibie 

zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 33, w sali 207 

(I piętro).” 
 

III. Zamawiający informuje, że pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia, pozostają 

bez zmian. 
 

IV. POUCZENIE 
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania  

o udzielenie zamówienia zostało zawarte w pkt 27 specyfikacji. 
 

Otrzymują: 

1. wykonawca, który złożył wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 

2. strona internetowa http://www.bip.nowosadecki.pl/ 

3. a/a ZPI 
 

 
 

Antoni Koszyk 
Wicestarosta Nowosądecki  

 


