
 
 

1 
„Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Energią” – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 
 

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN    

ul. J. Wybickiego 7A, 31-261 Kraków 

 

 Kraków, 01.07.2020 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 dokonuje udziela odpowiedzi 

na zadane pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w 

trybie przetargu nieograniczonego. 

 

 

Pytanie nr 1: 

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 4  i 156 z dnia 24.06.2020 r., wskazać należy, 

że w ślad  za zasadą równego traktowania wykonawców oraz zachowania zasady 

konkurencyjności zamawiający w trakcie prowadzenia postępowania powinien zapewnić 

równy dostęp do dokumentacji projektowej wszystkim potencjalnym uczestnikom 

postępowania. Udostępnienie formy edytowalnej dokumentacji „dwg” tylko jednemu z 

uczestników (na e-mail) faworyzuje go i znacznie ułatwia złożenie precyzyjnej oferty 

cenowej i tym samym ogranicza taką możliwość pozostałym uczestnikom. 

W związku z powyższym wnosimy o zamieszczenie dokumentacji w formacie dwg na stronie 

zamawiającego a tym samym udostępnienie możliwości jej pobrania wszystkich 

zainteresowanym inwestycją podmiotą. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że każdy wykonawca, który zwrócił/zwróci się prośbą o 

udostępnienie rysunków dołączonych do PFU w formacie dwg  otrzymał/otrzyma ją 
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bezpośrednio drogą mailową. Zamawiający zamieścił na stronie www.min-pan.krakow.pl 

rysunki dołączone do PFU  w formacie pdf. Patrz odpowiedź na pytanie nr 16 z dnia 

05.06.2020 r., oraz pytania nr 4 i 156 z dnia 24.06.2020 roku.   

 

Pytanie nr 2: 

Z uwagi na ograniczenie pracy u ubezpieczycieli w jednostkach bankowych spowodowane 

ochroną przed wirusem COVID 19 zwracamy się z prośbą o  umożliwienie złożenia 

gwarancji wadialnej w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym i zapisanego na nośniku cyfrowym dołączonym do oferty. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza złożenia gwarancji wadialnej w formie dokumentu elektronicznego 

podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym i zapisanego na nośniku cyfrowym 

dołączonym do oferty. 

 

 

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną cześć SIWZ. 

 

 

Dr hab. inż. Krzysztof Galos 

Profesor IGSMiE PAN 

Dyrektor Instytutu 

(podpis elektroniczny) 
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