Nowy Sącz, dnia 4 lutego 2020 r.

ZPI.272.1.2020

Otrzymują Wykonawcy
wg rozdzielnika
Dotyczy:

I.

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów stanowiących
własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych w Gminie Łącko oraz we wsi Mystków
w Gminie Kamionka Wielka

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 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”, zamawiający Powiat Nowosądecki, z siedzibą
ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, zwany dalej „zamawiającym” przekazuje treść pytania wraz
z wyjaśnieniami, gdyż zwrócono się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej
dalej „specyfikacją” lub „SIWZ”.
Pytanie nr 1 wykonawcy:
„W związku z prowadzonym postępowaniem na wykonanie UPUL dla Gminy Łącko nr ZPI.272.1.2020 bardzo
proszę o informację w jakiej formie prowadzone są materiały ewidencyjne z przedmiotowej Gminy (mapy
ewidencyjne), w jakiej mogą zostać przekazane (czy będzie możliwe uzyskanie plików SWDE lub GML).”
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 1:
Część opisowa ewidencji gruntów zostanie przekazana w plikach SWDE. Część geometryczna (mapy) - będą to
kopie cyfrowe analogowych map ewidencyjnych. Dotyczy wszystkich obrębów ewidencyjnych w gminie Łącko jak
i obrębu Mystków w gminie Kamionka Wielka.

II.

ZMIANA TREŚCI
O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH

WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

ORAZ

OGŁOSZENIA

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:
 przedłużenie terminu składania ofert do dnia 10.02.2020 r. do godziny 10.00,
 zmianę terminu otwarcia ofert na dzień 10.02.2020 r. godz. 10.15.

2.

Tym samym zamawiający
w następujący sposób:

zmienia

treść

specyfikacji

istotnych

warunków

zamówienia

a)

pkt 17 ppkt 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
10 lutego 2020 r., do godziny 10.00.”

b)

pkt 17 ppkt 5) zdanie pierwsze specyfikacji otrzymuje brzmienie:
„Otwarcie ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 lutego 2020 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
o udzielenie zamówienia zostało zawarte w pkt 27 specyfikacji.

wykonawcy

Otrzymują:
1. wykonawca, który złożył wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji
2. strona internetowa http://www.bip.nowosadecki.pl/
3. a/a ZPI

Marek Kwiatkowski
Starosta Nowosądecki

w

toku

postępowania

