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Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN    

ul. J. Wybickiego 7A, 31-261 Kraków 

 

 Kraków, 18.06.2020 r. 

 

Znak sprawy: AF-272-1/2020 

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

                              

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku 

biurowego o budynek laboratoryjno-biurowy (nowe skrzydło) z garażem podziemnym, 

naziemnymi miejscami postojowymi, wewnętrznym układem komunikacyjnym i 

infrastrukturą techniczną oraz przebudową wjazdu, na działkach nr 359/5 i 359/4 (część) 

obr. 44 Krowodrza, ul. Wybickiego 7A, Kraków (znak: AF-272-1/2020). 

 

 

 Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający - Instytut 

Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie, niniejszym udziela 

odpowiedzi na zadane pytania dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego. 

 

 

Pytanie nr 1: 

 

W związku z przedmiotowym postępowaniem, mając na uwadze zasadę równego 

traktowania wykonawców oraz zasadę zapewniania konkurencji, prosimy o zmianę 

warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. VI ust. 2) lit. b) i lit. d) SIWZ – na 

warunki:  

b) co najmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej instalacji 

pompy ciepła/ zespołu pomp ciepła z gruntowym dolnym źródłem zasilania o mocy 

minimum 100 kW.  

d) co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu instalacji pompy ciepła/ 

zespołu pomp ciepła z gruntowym dolnym źródłem zasilania o mocy minimum 100 kW. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyżej zaproponowaną zmianę oraz wskazuje, że w 

dniu 05.06.2020 r. dokonał modyfikacji pkt. VI. 2 lit. d) SIWZ. 

 

 

 

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną cześć SIWZ. 

 

 

 

Dr hab. inż. Krzysztof Galos 

Profesor IGSMiE PAN 

Dyrektor Instytutu 

(podpis elektroniczny) 
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