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Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.
Adres pocztowy: pl. Wiosny Ludów 2
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-831
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Artur Pieczykolan, Dawid Kozłowski, Marzena Kaczmarek
E-mail: zamowienia.publiczne@pim.poznan.pl 
Tel.:  +48 618842016
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pim.poznan.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.pim.poznan.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/PIMSPZOO
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
„Usługi - „Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej””
Numer referencyjny: PIM/08/20/ZP49/2020-258

II.1.2) Główny kod CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie usług pn.: „„Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni 
Poznańskiej” -wykonanie koncepcji, prac projektowych, dokumentacji towarzyszącej oraz świadczenie usług 
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zgodnie z zakresem określonym Umowie, w tym świadczenie usług nadzoru autorskiego (prawo opcji) wraz z 
uzyskaniem wykonalnego pozwolenia na budowę”.
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych opisanych wg „Wspólnego słownika 
zamówień” (CPV):
71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71220000-6 – usługi projektowania architektonicznego
Szczegółowy zakres został określony w SIWZ wraz z zał.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Poznań

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 
11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - publikacja nieobowiązkowa wyłącznie w celach informacyjnych.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian przyszłej umowy z Wykonawcą zgodnie z zapisami wzoru umowy 
oraz przepisami Ustawy.
3. W sprawach nieuregulowanych SIWZ (i odpowiednio ogłoszeniem), bądź w sytuacji rozbieżności zapisów 
SIWZ (odpowiednio ogłoszenia) w stosunku do Ustawy, odpowiednie zastosowanie i nadrzędne znaczenie mają 
przepisy Ustawy.
4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy (do 50%)
w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy. Przedmiot wspomnianych 
zamówień stanowić będą usługi podobne, zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamawiający 
przewiduje udzielenie tego rodzaju zamówień w szczególności, gdy zajdzie konieczność i/lub potrzeba 
wykonania zakresów prac nieuwzględnionych w ramach zakresu zamówienia podstawowego, a których 
wykonanie będzie możliwe poprzez powtórzenie podobnych usług, co przewidziane w ramach zakresu 
zamówienia podstawowego - warunki w SIWZ.
5. Szczegółowe terminy wykonania w SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe doświadczenie Personelu Wykonawcy / Waga: 60
Cena - Waga: 40

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 480
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
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Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
Numeracja zgodnie z SIWZ:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących 
oświadczeń lub dokumentów:
10.3.1. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub 
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym 
w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu;
10.3.2. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 
zawarł porozumienie z właściwym organem
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
10.3.3. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy;
10.3.4. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 
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zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, 
sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ IDW;
10.3.5. dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez 
Zamawiającego;
10.3.6. dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w 
postępowaniu – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.
15.22. Wykonawca składa wraz z formularzem oferty (bez konieczności składania odręcznych podpisów):
15.22.1. Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ IDW;
15.22.2. Oświadczenia, o których mowa w pkt 10.1 SIWZ IDW sporządzone i wypełnione wg Wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 6 i 7 do SIWZ IDW,
15.22.3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę 
składa pełnomocnik,
15.22.4. Wykaz doświadczenia personelu Wykonawcy w ramach kryteriów oceny ofert (sporządzony i 
wypełniony wg Wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ IDW),
15.22.5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 9.5.1. i 9.5.4. SIWZ IDW – jeżeli Wykonawca 
polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego (sporządzone
i wypełnione wg Wzoru stanowiącego Załącznik nr 11 do SIWZ IDW).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez 
Zamawiającego;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w 
wysokości nie mniejszej niż 500.000,00 PLN (lub równowartość tej kwoty w przypadku walut innych, niż złoty 
polski, obliczoną przy uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanego przez Narodowy Bank Polski dla 
dnia wystawienia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia),

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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9.2.3.6.3. doświadczenie – co najmniej 2 wykonane projekty w specjalności elektrycznej dot. instalacji i 
urządzeń elektrycznych w obiektach kubaturowych;
9.2.3.7. Specjalistą – dyplomowanym Konserwatorem zabytków, posiadającym:
9.2.3.7.1. wykształcenie wyższe kierunkowe – konserwacja zabytków zgodnie z art. 37a Ustawy z dnia 23 lipca 
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 ze zm.);
9.2.3.7.2. doświadczenie szczegółowe – minimum 24 miesiące stażu zawodowego przy pracach 
konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach 
indywidualnie wpisanych do rejestru;
9.2.3.8. Specjalistą - Botanikiem, posiadającym:
9.2.3.8.1. wykształcenie wyższe kierunkowe – przyrodnicze / botaniczne lub pokrewne;
9.2.3.8.2. doświadczenie szczegółowe – minimum 24 miesiące stażu zawodowego przy zakładaniu lub 
pielęgnacji obiektów / terenów zielonych / zieleni z wykorzystaniem roślin egzotycznych z różnych stref 
klimatycznych;
9.2.3.9. Specjalistą - Akwarystą, posiadającym:
9.2.3.9.1. wykształcenie wyższe kierunkowe – przyrodnicze / rybactwo / akwarystyka lub pokrewne;
9.2.3.9.2. doświadczenie szczegółowe – minimum 24 miesiące stażu zawodowego przy konstruowaniu i 
zakładaniu lub pielęgnacji wielkokubaturowych zbiorników akwariowych (nie mniejsze niż o pojemności 3.000 
litrów) dla ryb słodko i słonowodnych;
9.2.3.10. Specjalistą - Automatykiem, posiadającym:
9.2.3.10.1. wykształcenie wyższe kierunkowe – automatyka / mechatronika lub pokrewne;
9.2.3.10.2. doświadczenie szczegółowe – minimum 24 miesiące stażu zawodowego przy projektowaniu lub 
programowaniu lub konstruowaniu systemów sterowania / zarządzania obiektami kubaturowymi;
9.2.3.11. Specjalistą – Ogrodnikiem, posiadającym:
9.2.3.11.1. doświadczenie szczegółowe - minimum 24 miesiące stażu zawodowego w obiekcie o zbliżonym w 
typie do upraw prowadzonych w palmiarniach
Uwaga 1: Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji w przypadku, gdy ta sama osoba posiada 
wymagane uprawnienia i doświadczenie w więcej niż jednej specjalności.
Zamawiający dopuszcza jednocześnie większą ilość wymaganych osób w przypadku rozdziału uprawnień 
pod warunkiem odpowiedniego zachowania wymogu doświadczenia bez dodatkowego wynagrodzenia poza 
wynagrodzeniem przewidzianym umowie.
Uwaga 2: Doświadczenie zawodowe ustala się licząc miesiące kalendarzowe łącznie z miesiącem uzyskania 
uprawnień - do sierpnia 2020 r. włącznie.
Uwaga 3: Za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej określonym uznane zostaną uprawnienia, które 
wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia 
wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw 
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA (strony umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym), z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 
18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. nr 63, poz. 394).
Uwaga 4: W przypadku walut innych, niż złoty polski, równowartość kwoty warunku oblicza się przy 
uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia 
kontraktu, którego dotyczy odpowiednia kwota.
Uwaga 5: Zamawiający wymaga, by Wykonawca na etapie realizacji dysponował zespołem projektowym 
złożonym z osób posiadających uprawnienia budowlane wymagane we wszystkich branżach dla których będzie 
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wykonywany przedmiot zamówienia, bez dodatkowego wynagrodzenia poza wynagrodzeniem przewidzianym w 
umowie.
Uwaga 6: Alternatywnie dla przygotowania Specjalisty – dyplomowanego Konserwatora zabytków możliwe jest 
spełnienie następujących wymagań: w dziedzinach nieobjętych programem studiów wyższych, o których mowa 
powyżej, pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, prowadzonymi .. 
cd w SIWZ
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 
dysponował:
9.2.3.1. Architektem / głównym projektantem / koordynatorem zespołu projektowego, posiadającym:
9.2.3.1.1. uprawnienia – do projektowania w specjalności architektonicznej (bez ograniczeń);
9.2.3.1.2. min. staż projektowy – 36 miesięcy od uzyskania uprawnień do projektowania w specjalności 
architektonicznej (bez ograniczeń);
9.2.3.1.3. doświadczenie – co najmniej 1 wykonany projekt budowlany lub wykonawczy budowy lub przebudowy 
obiektów - kubaturowych szklanych pawilonów przeznaczonych do uprawy roślin lub ekspozycji zwierząt, 
szklarni przemysłowych, palmiarni, oranżerii lub cieplarni o kubaturze minimum 10.000 m3;
9.2.3.2. Projektantem branży konstrukcyjno- budowlanej, posiadającym:
9.2.3.2.1. uprawnienia – do projektowania w specjalności konstrukcyjno- budowlanej (bez ograniczeń);
9.2.3.2.2. min. staż projektowy – 60 miesięcy od uzyskania uprawnień do projektowania w specjalności 
konstrukcyjno- budowlanej (bez ograniczeń);
9.2.3.2.3. doświadczenie – co najmniej 1 wykonany projekt budowy lub przebudowy obiektów kubaturowych 
- szklanych pawilonów przeznaczonych do uprawy roślin lub ekspozycji zwierząt, szklarni przemysłowych, 
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palmiarni, oranżerii lub cieplarni o kubaturze minimum 10.000 m3 oraz doświadczenie w wykonaniu projektów 2 
obiektów kubaturowych użyteczności publicznej;
9.2.3.3. Projektantem branży sanitarnej (klimatyzacja / wentylacja), posiadającym:
9.2.3.3.1. uprawnienia – do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (bez ograniczeń);
9.2.3.3.2. min. staż projektowy – 24 miesiące od uzyskania uprawnień do projektowania w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych (bez ograniczeń);
9.2.3.3.3. doświadczenie – co najmniej 2 wykonane projekty specjalności sanitarnej dot. instalacji i urządzeń 
klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w obiektach kubaturowych;
9.2.3.4. Projektantem branży sanitarnej (ogrzewanie / kotłownie) , posiadającym:
9.2.3.4.1. uprawnienia – do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (bez ograniczeń);
9.2.3.4.2. min. staż projektowy – 24 miesiące od uzyskania uprawnień do projektowania w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych (bez ograniczeń);
9.2.3.4.3. doświadczenie – co najmniej 2 wykonane projekty w specjalności sanitarnej dot. instalacji i urządzeń 
cieplnych (ogrzewanie lub kotłownie) w obiektach kubaturowych;
9.2.3.5. Projektantem branży sanitarnej (wod- kan), posiadającym:
9.2.3.5.1. uprawnienia – do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (bez ograniczeń);
9.2.3.5.2. min. staż projektowy – 24 miesiące od uzyskania uprawnień do projektowania w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych (bez ograniczeń);
9.2.3.5.3. doświadczenie – co najmniej 2 wykonane projekty specjalności sanitarnej dot. instalacji i urządzeń 
wod- kan w obiektach kubaturowych;
9.2.3.6. Projektantem branży elektrycznej, posiadającym:
9.2.3.6.1. uprawnienia – do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych (bez ograniczeń);
9.2.3.6.2. min. staż projektowy – 24 miesiące od uzyskania uprawnień do projektowania w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych rsu waluty obcej 
podanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia kontraktu, którego dotyczy odpowiednia kwota.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:
Projektowanie zgodnie z ustawą Prawo budowlane.

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamawiający wymaga świadczenia usług stanowiących przedmiot zamówienia zgodnie z postanowieniami 
wzoru umowy w sprawie zamówienia.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania 
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
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IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/09/2020
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 1 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 18/09/2020
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Inwestor Zastępczy – Poznańskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu działa
w imieniu i na rzecz Miasta na Zarządzenia nr 587/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 03.08.2020 r. 
w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonywania spółce Poznańskie 
Inwestycje Miejskie sp. z o.o., a także pełnomocnictw udzielonych spółce przez Prezydenta Miasta Poznania w 
celu realizacji zadań inwestycyjnych oraz Wskazania do Realizacji przekazanego przez Palmiarnię Poznańską 
– dysponenta środków z budżetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego zadania 
inwestycyjnego.
W zakresie przygotowania i przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego Inwestor 
Zastępczy działa jako Pełnomocnik na podstawie art. 15 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dla potrzeb 
niniejszego postępowania przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych i niniejszej specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszeniach dot. postępowania, odwołania do „Zamawiającego”, dot. 
każdorazowo Inwestora Zastępczego - Poznańskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o. za wyjątkiem Beneficjenta 
wadium i znwu wnoszonych w formie innej niż pieniężna (Beneficjent – Miasto Poznań).
2. Niniejsze ogłoszenie zawiera treść podzieloną (w stosunku do zapisów SIWZ) z uwagi na ograniczone 
możliwości edycji pól formularza ogłoszenia o zamówieniu (ograniczone ilości znaków w poszczególnych 
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polach). Pełna, usystematyzowana treść warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów składanych 
przez Wykonawce w ramach poszczególnych etapów postępowania (wraz z ofertą bądź na wezwanie 
Zamawiającego) znajduje się w SIWZ, w szczególności:
a) w pkt. 9 SIWZ - warunki udziału w postępowaniu, b) w pkt. 10 SIWZ - wykaz oświadczeń lub dokumentów, 
jakie mają dostarczyć Wykonawcy (wraz z ofertą jak i na wezwanie Zamawiającego - z uwzględnieniem listy 
dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania).
3. W związku z pkt. 2 powyżej Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do 
zapoznania się z pełna treścią SIWZ wraz z załącznikami.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania w ramach prowadzonego postępowania procedury, o której 
mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. TZO - 30 dni.
5. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 9.000,00 pln. Zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy wyniesie 5% całkowitej ceny podanej w ofercie.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Numeracja zgodnie z SIWZ:
22.1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Ustawy, jak dla postępowań poniżej kwoty 
określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.
22.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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