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                           Kraków dn. 21.09.2020 r. 
                     
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT  
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, którego przedmiotem jest wybór Generalnego Wykonawcy zadania pn. „Budowa 
budynku Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon o funkcji wystawienniczej, laboratoryjno-
warsztatowej, biurowo-konferencyjnej, gastronomicznej z wbudowanym garażem podziemnym oraz        
z wewnętrznymi instalacjami: elektrycznymi z wbudowaną podziemną stacją transformatorową, 
teletechnicznymi, wodnokanalizacyjnymi, kanalizacji deszczowej, c.o. z wymiennikownią, wentylacji 
pożarowej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacji technologicznych wraz z uzbrojeniem 
terenu, w tym: przyłącze ciepłociągu, przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej                         
i przyłącze kanalizacji deszczowej oraz instalacje zewnętrzne: kanalizacji sanitarnej, technologicznej 
ze zbiornikiem bezodpływowym, deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym, wody zielonej, 
wodociągowej, wodociągowej przeciwpożarowej, przebudowy kanalizacji deszczowej odwodnienia 
pasa startowego, kanalizacji telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej n/n 0,4kV, 
elektroenergetycznej SN 15kV, oświetlenia terenu a także wraz z infrastrukturą komunikacyjną w tym 
ciągów pieszo-rowerowych, dróg wewnętrznych, drogi pożarowej, placu manewrowego, budową 
miejsc postojowych dla samochodów osobowych i autokarów, wjazdem do parkingu podziemnego, 
schodów terenowych, ukształtowaniem terenu, małą architekturą, placem zabaw oraz budową 
wyrzutni terenowych, muru oporowego i likwidacją tablicy reklamowej oraz ogrodzenia." - Znak 
sprawy: MCN.2.261.21.2020 
 

Zamawiający – Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków zgodnie z art. 
86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Wykonawcom następujące informacje: 
 

1. Do upływu terminu składania ofert wyznaczonego w niniejszym postępowaniu na dzień 
21.09.2020 r. do godz. 1100 złożono 11 ofert. Zestawienie ofert zawiera załącznik nr 1 do 
niniejszej informacji. 

 
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia tj. 156 090 000,00 zł brutto.  
      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia 
zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania, winien przekazać 
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy Pzp. Wzór oświadczenia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej. 
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