
 

 
ZPI.272.6.2019                             Nowy Sącz, dnia 22 marca 2019 r. 
 

Wykonawcy zainteresowani udziałem w przetargu  
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu 
przy ul. Kościuszki 3 

 

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”, zamawiający Powiat 

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

treść pytania wraz z wyjaśnieniem, gdyż zwrócono się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

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

 

Pytanie wykonawcy: 
„Zamawiający w dokumentacji technicznej żąda aby system ocieplenia był pancerny i jego odporność na 

uderzenia wynosiła ≥125 J, aby osiągnąć taki parametr należy położyć dwie warstwy siatki o dużej gęstości. 

Prosimy o potwierdzenie tak wysokiego parametru wytrzymałościowego, jeśli tak to i uzupełnienie 

przedmiaru o dodatkową warstwę siatki.”  

 

Odpowiedź zamawiającego na pytanie: 

 

 W specyfikacji (SST02) Izolacja cieplna ścian zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi, pkt. C) 

„Parametry wymagane i rozwiązania techniczne”, doprecyzowuje się wymagania:  
 

- wymagania specjalne, podwyższające parametry dotyczą tylko części przyziemia do wysokości średnio 

2,20 m, na elewacjach od strony części wejściowej i parkingów, zakres zaznaczono na rysunku – Załącznik 

nr 2 do niniejszego pisma, 

- na pozostałej części budynku wymagania standardowe, systemowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

tj. z pojedynczą siatką. 
 

Przedmiar robót uzupełnia się o pozycję „30’” o parametrach określonych w specyfikacji:  

KNR 0-17 2609-06 „Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 

gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach” Obmiar: 37mbx2,2=81,4m2. 

 

 

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 zamawiający dokonuje zmiany 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszenia o zamówieniu poprzez: 

 zmianę przedmiaru robót będącego częścią Załącznika nr 1b do SIWZ – w zakresie udzielonej 
powyżej odpowiedzi, 

 przedłużenie terminu składania ofert do dnia 27.03.2019 r. do godziny 10.00, 

 zmianę terminu otwarcia ofert na dzień 27.03.2019 r. godz. 10.15. 

 
2. Tym samym Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

w następujący sposób: 
 

a) punkt 17 ppkt I.1) SIWZ otrzymuje brzmienie:  
„1) 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 marca 2019 r. do godziny 10.00 ” 

 



 

b) punkt 17 ppkt 2) SIWZ 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.272.6.2019 Oferta na termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu 
przy ul. Kościuszki 3 
z dopiskiem: 

„Nie otwierać do godz. 10.15 dnia 27 marca 2019 r.””  

 
c) punkt 17 ppkt II.1) SIWZ otrzymuje brzmienie:  
„1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 marca 2019 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. 

 
 

Załączniki: 

1. Przedmiar robót dla Części 2 zamówienia – po zmianie 

2. Rysunek - uzupełnienie 

 
 

 
Otrzymują: 

1. wykonawca, który złożył wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 

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

3. a/a ZPI 

 

 

 
 Beata Zięcina – Kasieczka 

Pełnomocnik Zarządu ds. Zamówień Publicznych 
 

 


