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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) (zwanego dalej 

Zamówieniem). 

 

 

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. dokonuje następujących 

zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):  

 

1) modyfikacji pkt. XV. 2 SIWZ poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 

 

„2. Termin składania ofert upływa w dniu 07.07.2020 r., godz. 11.00 (czasu 

lokalnego).” 

 

2) dokonuje modyfikacji pkt. XV. 3 SIWZ poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 

 

„3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.07.2020 r. godz. 11.30 (czasu lokalnego) w 

Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie, przy 

ul. J. Wybickiego 7A, III piętro, pokój nr 309.” 

3) dokonuje modyfikacji pkt. XII. 3) SIWZ poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 

 

„3) Dla poszczególnych czynności wystarczające jest dokonanie czynności drogą 

elektroniczną na adres e-mail: fras@min-pan.krakow.pl. 
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Forma elektroniczna jest niedopuszczalna do następujących czynności wymagających pod 

rygorem nieważności formy pisemnej: 

a) złożenie Oferty; 

b) zmiana Oferty; 

c) powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez wykonawcę Oferty; 

d) zawarcie Umowy; 

e) złożenie oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt VIII SIWZ (w tym w 

przypadku ich złożenia w wyniku wezwania Zamawiającego). 

Wykonawca powinien umieścić oryginał oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami w 

jednym, nieprzejrzystym, zabezpieczonym w sposób trwały, zamkniętym opakowaniu 

zaadresowanym na adres Zamawiającego i zawierającym oznaczenie:  

Oferta na „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” nie otwierać przed dniem 07.07.2020 r., 

godz.11:30.” 

 

 

Powyższe brzmienie SIWZ jest obowiązujące od dnia wprowadzenia niniejszej zmiany. 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

 

 

 

Dr hab. inż. Krzysztof Galos 

Profesor IGSMiE PAN 

Dyrektor Instytutu 

(podpis elektroniczny) 
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