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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na usługi c
bazy danych EGiB w ramach projektu pn. „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograf
Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz”

 

 

SPROSTOWANIE
W ZAKRESIE TERMINÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 W związku ze zmianą terminów realizacji poszczególnych części zamówienia dokonaną w dniu 16 

lipca 2020 r. zarówno w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak i w ogłoszeniu o zamówieniu 

zamawiający zamieszcza sprostowaną treść

Jednocześnie zamawiający informuje, że w przypadku złożenia przez wykonawcę ofer

formularzu zamawiający dokona jej poprawy w części dotyczącej terminów wyko

zamówienia w ramach art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tekst 

jednolity Dz. U.  z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami/.

Zamawiający przypomina, że zapisy dotyczące terminów wykonania zamówienia po zmianie wprowadzonej 

16 lipca 2020 r. brzmią: 

„1) Część 1 - jednostka ewidencyjna Miasto Nowy Sącz 

umowy (w tym 1 etap do 180 dni, 2 etap do 

2) Część 2 - jednostka ewidencyjna Grybów 

etap do 180 dni, 2 etap do 260 dni, 3 etap do 60 dni);

3) Część 3 - jednostka ewidencyjna Miasto Krynica 

umowy (w tym 1 etap do 120 dni, 2 etap do 

4) Część 4 - jednostka ewidencyjna Krynica 

zawarcia umowy (w tym 1 etap do 120
5) Część 5 - jednostka ewidencyjna Łososina Dolna do 500 dni kalendarzowych od daty zawarcia

tym 1 etap do 180 dni, 2 etap do 260
6) Część 6 - jednostka ewidencyjna Miasto Piwniczna 

umowy (w tym 1 etap do 120 dni, 2 etap do 

7) Część 7 - jednostka ewidencyjna Miasto Stary Sącz do 500 dni kalendarzowych od

(w tym 1 etap do 180 dni, 2 etap do 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia zostało zawarte w pkt 27

 
Załączniki do niniejszego pisma: 
Sprostowany formularz oferty zał. nr 4 do SIWZ  

 

Otrzymują: 

1. wykonawcy wg rozdzielnika 

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

3. a/a Starostwo Powiatowe 

 

 

 

                 Nowy Sącz, dn

Otrzymują Wykonawcy
wg rozdzielnika

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

a usługi cyfryzacji i poprawy jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacji 
bazy danych EGiB w ramach projektu pn. „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograf
Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz” 

SPROSTOWANIE TREŚCI FORMULARZA OFERTY 
W ZAKRESIE TERMINÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 
W związku ze zmianą terminów realizacji poszczególnych części zamówienia dokonaną w dniu 16 

zarówno w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak i w ogłoszeniu o zamówieniu 

sprostowaną treść formularza oferty, stanowiącą zał. nr 4 do SIWZ.

Jednocześnie zamawiający informuje, że w przypadku złożenia przez wykonawcę ofer

formularzu zamawiający dokona jej poprawy w części dotyczącej terminów wyko

zamówienia w ramach art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tekst 

3 ze zmianami/. 

że zapisy dotyczące terminów wykonania zamówienia po zmianie wprowadzonej 

jednostka ewidencyjna Miasto Nowy Sącz - do 500 dni kalendarzowych od daty zawarcia

dni, 2 etap do 260 dni, 3 etap do 60 dni); 

jednostka ewidencyjna Grybów – do 500 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy

dni, 3 etap do 60 dni); 

jednostka ewidencyjna Miasto Krynica - Zdrój do 390 dni kalendarzowych od daty zawarcia

dni, 2 etap do 210 dni, 3 etap do 60 dni); 

jednostka ewidencyjna Krynica - Zdrój, obszar wiejski do 390 dni kalenda

120 dni, 2 etap do 210 dni, 3 etap do 60 dni); 

jednostka ewidencyjna Łososina Dolna do 500 dni kalendarzowych od daty zawarcia

260 dni, 3 etap do 60 dni); 

jednostka ewidencyjna Miasto Piwniczna - Zdrój do 390 dni kalendarzowych od daty

dni, 2 etap do 210 dni, 3 etap do 60 dni); 

jednostka ewidencyjna Miasto Stary Sącz do 500 dni kalendarzowych od

dni, 2 etap do 260 dni, 3 etap do 60 dni).” 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 

27 specyfikacji. 

 

http://www.bip.nowosadecki.pl; https://platformazakupowa.pl/pn/nowosądecki     

Beata Zięcina – Kasieczka
Pełnomocnik Zarządu ds. Zamówień Publicznych

 

owy Sącz, dnia 30 lipca 2020 r. 

Otrzymują Wykonawcy 
wg rozdzielnika 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

yfryzacji i poprawy jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacji 
bazy danych EGiB w ramach projektu pn. „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych 

W związku ze zmianą terminów realizacji poszczególnych części zamówienia dokonaną w dniu 16 

zarówno w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak i w ogłoszeniu o zamówieniu 

zał. nr 4 do SIWZ. 

Jednocześnie zamawiający informuje, że w przypadku złożenia przez wykonawcę oferty na niepoprawionym 

formularzu zamawiający dokona jej poprawy w części dotyczącej terminów wykonania przedmiotowego 

zamówienia w ramach art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tekst 

że zapisy dotyczące terminów wykonania zamówienia po zmianie wprowadzonej 

do 500 dni kalendarzowych od daty zawarcia 

do 500 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy (w tym 1 

dni kalendarzowych od daty zawarcia 

dni kalendarzowych od daty 

jednostka ewidencyjna Łososina Dolna do 500 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy (w 

dni kalendarzowych od daty zawarcia 

jednostka ewidencyjna Miasto Stary Sącz do 500 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 

Kasieczka 
łnomocnik Zarządu ds. Zamówień Publicznych 


