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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na roboty budowlane polegające na przebudowie boiska sportowego wraz 
z budową oświetlenia zewnętrznego przy Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej 

 

 
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 2019 r., poz. 1843

ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, zwany dalej 

gdyż zwrócono się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

lub „SIWZ”. 

 
Pytanie nr 1 wykonawcy: 
„Proszę o udostępnienie dokumentacji technicznej z zakresu odwodnienia liniowego obiektu”

 

Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 1:
Nakłady związane z wykonaniem płytkościeku uwzględnione zostały w poz. 10 i 11 Przedmiaru robót.

należy wykonać poprzez obniżenie kostki brukowej według poniższego rysunku. 

 

 
Pytanie nr 2 wykonawcy: 
„Czy zakres zamówienia obejmuje roboty wyszczególnione w przedmiarze 

 

Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 
 

Zgodnie z pkt 3 ppkt II SIWZ Szczegółowy zakres przedmiotowych robót budowlanych został określony za pomocą

dokumentacji projektowej (zwanej również „dokumentacją techniczną”), stanowiącej 

którą składają się: 

1)  decyzja nr 2045/2019 Starost

pozwolenia na budowę, 

2) projekt budowlany w branży architektonicznej wraz z częścią graficzną,

3) specyfikacje techniczne wykonania i o

4) przedmiar robót. 
 

 

 

 

                       Nowy Sącz, dnia 

 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
roboty budowlane polegające na przebudowie boiska sportowego wraz 

z budową oświetlenia zewnętrznego przy Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej 

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 

843), zwanej dalej „ustawą”, zamawiający Powiat Nowosądecki, z

300 Nowy Sącz, zwany dalej „zamawiającym” przekazuje treść pyta

gdyż zwrócono się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „specyfikacją” 

Proszę o udostępnienie dokumentacji technicznej z zakresu odwodnienia liniowego obiektu”

Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 1: 
płytkościeku uwzględnione zostały w poz. 10 i 11 Przedmiaru robót.

należy wykonać poprzez obniżenie kostki brukowej według poniższego rysunku.  

Czy zakres zamówienia obejmuje roboty wyszczególnione w przedmiarze robót?” 

Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 2: 

Szczegółowy zakres przedmiotowych robót budowlanych został określony za pomocą

dokumentacji projektowej (zwanej również „dokumentacją techniczną”), stanowiącej 

decyzja nr 2045/2019 Starosty Nowosądeckiego, zatwierdzająca projekt budowlany

projekt budowlany w branży architektonicznej wraz z częścią graficzną, 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

Nowy Sącz, dnia 5 marca 2020 r. 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
roboty budowlane polegające na przebudowie boiska sportowego wraz  

z budową oświetlenia zewnętrznego przy Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej – Zdroju  

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

zamawiający Powiat Nowosądecki, z siedzibą 

e treść pytań wraz z wyjaśnieniami, 

warunków zamówienia, zwanej dalej „specyfikacją” 

Proszę o udostępnienie dokumentacji technicznej z zakresu odwodnienia liniowego obiektu” 

płytkościeku uwzględnione zostały w poz. 10 i 11 Przedmiaru robót. Płytkościek 

 

Szczegółowy zakres przedmiotowych robót budowlanych został określony za pomocą 

dokumentacji projektowej (zwanej również „dokumentacją techniczną”), stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ, na 

projekt budowlany i udzielająca 



 

 

UWAGA: 
Wskazane roboty budowlane mają być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i dokumentacją projektową, przy 

czym projekt budowlany w branży architektonicznej oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

obejmują szerszy zakres robót nieobjęty niniejszym zamówieniem. 

Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, przedmiar robót będący częścią Załącznika nr 1 do SIWZ stanowi 

jedynie materiał informacyjny co do rodzaju robót objętych niniejszym zamówieniem, zatem wykonawca nie 

może powoływać się na przedmiar jako podstawę wyceny oferty. 

 
Pytanie nr 3 wykonawcy: 
„Poz. nr. 3 przedmiaru ogrodzenie wys. 6 m- siatka ocynkowana. Czy ogrodzenie boiska sportowego o takiej 

wysokości nie powinno być w formie piłkochwytu? ( siatka polipropylenowa)” 

 

Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 3: 
 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Przedmiarze robót. Ogrodzenie należy wykonać z siatki stalowej 

ocynkowanej. 

 

Pytanie nr 4 wykonawcy: 
„Poz. nr 30 obejmuje tylko dostawę opraw bez ich montażu? Jakiego typu mają być oprawy i ile sztuk?” 

 

Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 4: 
 

Zamówienie obejmuje dostawę zewnętrznej oprawy oświetleniowej – 1 sztuka, o następujących parametrach:  

 oprawa odporna na działanie czynników atmosferycznych, 

 typ montażu: do wysięgnika, 

 strumień świetlny: minimum 11 000 lm, 

 skuteczność świetlna: minimum 100 lm/W, 

 temperatura barwowa najbliższa: nie mniejsza niż 4000 K, 

 kąt rozsyłu światłości: nie mniejszy niż 20
o
 x 40

o
, 10

o
, 

 geometria rozsyłu światłości: symetryczny, eliptyczny, 

 napięcie: 230V AC, 

 moc: min 100W, 

 sterowanie przewodowe: ON/OFF,  

 stopień ochrony IP: minimum IP 65, 

 klasa ochronności: I, 

 materiał dyfuzora: szkło hartowane, 

 kształt oprawy: prostokątna, 

 zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -20
o
C do 40

o
C, 

 wymiary: wysokość – bez ograniczeń, szerokość – do 500 mm, długość – do 700 mm, 

 waga: do 15 kg, 

 wysokość montażu: 12 m. 

 
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: 

 przedłużenie terminu składania ofert do dnia 20.03.2020 r. do godziny 10.00, 

 zmianę terminu otwarcia ofert na dzień 20.03.2020 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 poprzez stronę Platformy zakupowej zamawiającego 

https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki w zakładce dotyczącej niniejszego postępowania,  

w terminie do dnia 20 marca 2020 r. do godziny 10.00. 
O terminie złożenia oferty decyduje data wczytania oferty do systemu.” 

 
 

b) pkt 17 ppkt II.1) zdanie pierwsze specyfikacji otrzymuje brzmienie: 
„Otwarcie ofert: 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 marca 2020 r. o godzinie 10.15, w siedzibie zamawiającego: 

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 33, w sali 207 (I piętro), przy 

wykorzystaniu strony Platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki 

dedykowanej dla niniejszego postępowania.” 
 

 

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. wykonawcy, którzy złożyli wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji 

2. strona internetowa http://www.bip.nowosadecki.pl/; https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki  

3. a/a ZPI 

 

 

 
 
 
Beata Zięcina – Kasieczka 

Pełnomocnik Zarządu ds. Zamówień Publicznych 
 


