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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 30268953900000, ul. Plac

Wiosny Ludów  2, 61-831  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618842010, e-mail

zamowienia.publiczne@pim.poznan.pl, faks 618666004.

Adres strony internetowej (url): www.pim.poznan.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: III.1.3)

W ogłoszeniu jest: 1. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że

w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie co najmniej: • wykonał należycie co

najmniej: 2 roboty budowlane polegające na: budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie

drogi / ulicy o długości min. 0,5 km wraz z infrastrukturą w postaci co najmniej oświetlenia

drogowego, kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o wartości nie mniejszej niż 1.500.000,00 pln

netto (każda z robót); • 2 roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie
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sieci gazowej ś/c o sumarycznej długości min. 100 m w zakresie średnic od Dz63 i powyżej o

wartości nie mniejszej niż 50.000,00 pln netto (każda z robót). • 2 roboty budowlane polegające

na budowie lub przebudowie sygnalizacji świetlnej o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł

netto (każda z robót)

W ogłoszeniu powinno być: 1. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca

wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie co najmniej: • 2 roboty

budowlane polegające na: budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie drogi / ulicy o

długości min. 0,5 km i wartości nie mniejszej niż 700.000,00 pln netto (każda z robót); • 2 roboty

budowlane polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie oświetlenia drogowego o wartości

nie mniejszej niż 200.000,00 zł netto (każda z robót); • 2 roboty budowlane polegające na

budowie, przebudowie, rozbudowie kanalizacji deszczowej lub sanitarnej o wartości nie mniejszej

niż 400.000,00 zł netto (każda z robót); • 2 roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie

lub przebudowie sieci gazowej ś/c o sumarycznej długości min. 100 m w zakresie średnic od

Dz63 i powyżej o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 pln netto (każda z robót). • 2 roboty

budowlane polegające na budowie lub przebudowie sygnalizacji świetlnej o wartości nie

mniejszej niż 300.000,00 zł netto (każda z robót)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2020-10-08, godzina: 10:00

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2020-10-09, godzina: 10:00
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