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 Kraków, 03.07.2020 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: dotyczy  pkt. VI ppkt. 2) b) SIWZ: 

Zamawiający na spełnienie jednego z warunków udziału w postępowaniu w zakresie 

zdolności technicznej lub zawodowej wymaga, aby Wykonawca wykazał się wykonaniem:  

  

b) co najmniej 1 usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej z 

uwzględnieniem wielobranżowych projektów budowlanych i wielobranżowych projektów 

wykonawczych dla budowy lub przebudowy obejmującej prace polegające na wykonaniu 

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

minimum 100 kW. 

  

Prosimy o potwierdzenie iż pod pojęciem wielobranżowych projektów budowlanych i 

wykonawczych Zamawiający rozumie projekt ogrzewania, klimatyzacji oraz przygotowania 

ciepłej wody użytkowej w zakresie pomp ciepła?  
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Odpowiedź: 

Użyty w SIWZ zwrot wielobranżowy projekt budowlany i wielobranżowy projekt 

wykonawczy posługuje się pojęciami powszechnie zrozumiałymi. Wielobranżowy oznacza 

obejmujący projekty w zakresie branż (specjalności projektowych) wymienianych w prawie 

budowlanym.  

 

 

 

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną cześć SIWZ. 

 

 

 

Dr hab. inż. Krzysztof Galos 

Profesor IGSMiE PAN 

Dyrektor Instytutu 

(podpis elektroniczny) 
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