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Kraków, 12 maja 2022 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa budynku 

magazynowego przy ul. dr Józefa Babińskiego 29 w Krakowie na potrzeby Muzeum 

Etnograficznego” 

 

Zestaw pytań nr 1  

Zmiana SWZ i terminu składania ofert 

1. Pytanie: 

Zgodnie z pkt VI. Warunki udziału w postępowaniu – Zamawiający stawia Warunek 2: 

„Wykonawca winien wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 

2 zamówień polegających na wykonaniu robót budowlanych w rozumieniu art. 3 pkt 7) Ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane, o wartości zamówienia nie mniejszej niż 1 mln PLN brutto 

każde, przy czym przynajmniej jedno zamówienie obejmowało co najmniej wykonanie budynku 

wraz z instalacjami: elektryczną, niskoprądową, wod.-kan., wentylacją mechaniczną;” - proszę 

o wyjaśnienie w jaki sposób należy rozumieć sformułowanie „wykonanie budynku wraz 

z instalacjami”? Czy pod tym pojęciem należy rozumieć roboty budowlane wymienione 

w rozumieniu art. 3 pkt 7) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane tj. budowę, a także prace 

polegające na przebudowie, montażu lub remoncie obiektu budowlanego z uwzględnieniem 

wskazanych przez zamawiającego instalacji? 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie objętym pytaniem poprzez 

zmianę określenia „wykonanie budynku” na „budowę budynku”. Zamawiający wyjaśnia od razu, że 

definicja pojęcia „budowy” znajduje się w art. 3 pkt 6) PrBud.  

Tym samym, w zakresie jednego z wykazywanych wykonanych zamówień, Zamawiający dopuszcza 

doświadczenie polegające na wykonaniu, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie budynku. Inne 

rodzaje robót budowlanych wymienione w art. 3 pkt. 7) poza budową, nie będą uznawane za 

doświadczenie wystarczające.  

W tym miejscu Zamawiający pragnie zauważyć, że powyższy wymóg dotyczy wyłącznie jednej 

z dwóch robót budowlanych wymaganych od Wykonawców, druga robota budowlana może już 

polegać na wykonaniu dowolnych robót budowlanych spośród określonych w art. 3 pkt 7) PrBud, 

byle jej wartość przekraczała 1 mln PLN brutto.  

SWZ zaktualizowany o ww. zmianę zostanie opublikowany równolegle z niniejszą informacją.  

Zamawiający publikuje także załącznik 2.3. wzór wykazu wykonanych robót budowlanych dostosowany 

do dokonanej zmiany SWZ.  

W związku z dokonaną zmianą, Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert na dzień 

27.05.2022, godzina 10:00. Odpowiedniej zmianie ulega także termin otwarcia ofert, tj. na dzień 

27.05.2022, godz. 10:30 oraz termin związania ofertą: do dnia 24.06.2022. Zmiany w dokumencie 

zostały wyszczególnione przez pogrubienie i podkreślenie kolorem żółtym.  


