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Wykonawcy  
wg rozdzielnika  
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na świadczenie usług kompleksowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i mienia Powiatu 
Nowosądeckiego oraz Jednostek Powiatu 
  
I. 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 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający Powiat 
Nowosądecki, z siedzibą: ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, zwany dalej „zamawiającym”, w imieniu którego 
działa pełnomocnik DB PATRON Sp. z o. o., z siedzibą ul. Grunwaldzka 10, 33-300 Nowy Sącz, zwany dalej 
„pełnomocnikiem zamawiającego” dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej 
„SIWZ”) i ogłoszenia o zamówieniu poprzez:  

• przedłużenie terminu składania ofert do dnia 09.12.2019 r. do godziny 11.00,  

• zmianę terminu otwarcia ofert na dzień 09.12.2019 r. godz. 11.30.  

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

 
a) pkt 18 ppkt 1) SIWZ otrzymuje brzmienie:  
 
„Składanie ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie pełnomocnika zamawiającego: DB PATRON  Sp. z o. o., 
ul. Grunwaldzka 10, 33-300 Nowy Sącz, w terminie do dnia 09.12.2019 r., do godz. 11.00”  
 
b) pkt 18 ppkt 5) SIWZ otrzymuje brzmienie:  
 
„Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu  09.12.2019 r., o godz. 11.30, w siedzibie pełnomocnika 
zamawiającego: DB PATRON Sp. z o. o., przy ul. Grunwaldzkiej 10, Nowy Sącz.”  

 
3. Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załączników do niej pozostają bez zmian.  
 
II. POUCZENIE  
 
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia 
zostało zawarte w pkt 28 SIWZ.  
 
 
 
Marek Grądziel 
Prezes Zarządu DB Patron Sp. z o.o.  
Pełnomocnik Powiatu Nowosądeckiego 
 
 
 
 
 
Otrzymują:  
1. Wykonawcy, którym przekazano specyfikację wg rozdzielnika,  

2. Wykonawcy, którzy złożyli wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji,  

3. Biuletyn Informacji Publicznej zamawiającego/ strona internetowa pełnomocnika zamawiającego  

4. a/a  

 


