Poznań, 14 lipca 2021 r.

Wykonawcy w postępowaniu
poprzez www.pim.poznan.pl

L.dz. 3126/PIM/07/21/AP/2020-281

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa
fragmentu ulicy Św. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do
al. Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z al. Niepodległości oraz
ul. Towarową” (zakres 4) oraz „Rozbudowa fragmentu ulicy Św. Marcin na
odcinku od al. Niepodległości do ul. Gwarnej” (zakres 2.1) w ramach projektu
„Program Centrum – etap I – przebudowa tras tramwajowych wraz
z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach Św. Marcin, Fredry,
Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa” - postępowanie numer
PIM/03/21/ZP6/2020-281.

I. Zamawiający w ww. postępowaniu na podstawie 137 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej
„Ustawą” lub „Ustawą Pzp”, informuje o zmianach SWZ – w zakresie projektowanych
postanowień umownych – wzoru umowy – poprzez:
a) wykreślenie z § 4 ust. 19-20 o treści:
„19. Z uwagi na organizację ceremonii ślubnych w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu
w piątki i soboty w godzinach od 9.00 do 18.00 Wykonawca zobowiązuje się zapewnić
podjazd dla uczestników ceremonii do frontowego wejścia B od strony dziedzińca
przy ul. Św. Marcin, z zabezpieczeniem dojazdu od strony al. Niepodległości, ul. Kościuszki
lub Św. Marcin (min. z jednej strony). Ewentualne uchybienie wyżej wymienionemu
obowiązkowi może mieć miejsce jedynie ze względów technologicznych, maksymalnie
4-krotnie w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, pod warunkiem uprzedniego
poinformowania Zamawiającego i Urzędu Stanu Cywilnego (organizatora ślubów)
o konieczności wprowadzenia odstępstwa co najmniej 1 miesiąc przed planowanym
odstępstwem.
20. W dniach organizacji ceremonii ślubnych Wykonawca zobowiązany jest zapewnić
odpowiednie dojście piesze do wejścia frontowego B w Centrum Kultury Zamek od strony
dziedzińca przy ul. Św. Marcin. Dojście to musi być przygotowane w sposób licujący
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z powagą urzędu, zapewniając wszelkie środki bezpieczeństwa uczestnikom ceremonii przy
jednoczesnym zachowaniu czystości i estetyki wskazanej przez Zamawiającego
przestrzeni”.
W konsekwencji odpowiednio zmienia się numeracja dotychczasowych ustępów 21-23
– na 19-21 po zmianie.
b) zmianę w § 23 ust. 2 pkt 7 wzoru Umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:
"7) wszystkie podmioty lub osoby formalnie zaangażowane w realizację Przedmiotu Umowy,
w tym w szczególności pracownicy, współpracownicy, wspólnicy, piastuni organów,
przedstawiciele osób wskazanych powyżej w pkt 1-6."
Ze względu na wprowadzenie zmian, o których mowa powyżej, Zamawiający dokonuje
zmiany terminów w postępowaniu na nowe:
• nowy termin składania ofert: do dnia 22 lipca 2021 r. do godz. 10:00,
• nowy termin otwarcia ofert: dnia 22 lipca 2021 r. godz.13:00,
• nowy termin związania ofertą: 19 października 2021 r.
Odpowiedniej zmianie ulegają zapisy ogłoszenia o zamówieniu oraz informacji
o postępowaniu zamieszczonej na miniportal.uzp.gov.pl.

II. Dodatkowo Zamawiający informuje o zamieszczeniu na stronie internetowej Załączników
nr 4, 11 i 13 do SWZ, o treści uwzględniającej zmiany wprowadzone w trakcie
postępowania. Z uwagi na to, że formularze udostępniane dotychczasowo były
każdorazowo zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego w formie edytowalnej,
możliwe jest ich samodzielne dostosowanie do wymaganej treści przez Wykonawców.
Z poważaniem
Signed by /
Podpisano przez:
Bartosz
Lewandowski
Date / Data:
2021-07-15 10:14

Dyrektor ds. wsparcia inwestycji

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a
Sprawę prowadzi: Artur Pieczykolan, Koordynator ds. Zam. Publ. Tel. +48 519 351 454 e-mail:
artur.pieczykolan@pim.poznan.pl
W zastępstwie: Dawid Kozłowski, Koordynator ds. Zam. Publ. Tel. +48 519 351 454 e-mail:
dawid.kozlowski@pim.poznan.pl
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