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Polska-Poznań: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

2020/S 179-432804 

Sprostowanie 

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 

Usługi 

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 169-409550) 

Podstawa prawna: 

Dyrektywa 2014/24/UE 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający 

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 

Sekcja II: Przedmiot 

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia 

II.1.1)Nazwa: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:432804-2020:DATA:PL:HTML&tabId=3
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:432804-2020:TEXT:PL:HTML&tabId=4
javascript:void(0)
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:432804-2020:TEXT:PL:HTML#id0-I.
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:432804-2020:TEXT:PL:HTML#id1-II.
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:432804-2020:TEXT:PL:HTML#id2-VI.
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:432804-2020:TEXT:PL:HTML#id3-VII.
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:409550-2020:TEXT:PL:HTML
mailto:zamowienia.publiczne@pim.poznan.pl?subject=TED
http://www.pim.poznan.pl/


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 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. 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające 

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 

10/09/2020 

VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia 

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 169-409550 

Sekcja VII: Zmiany 

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania  

VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu 

Numer sekcji: III.1.2 

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa. 

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 

Zamiast:  

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). 

Powinno być:  

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:409550-2020:TEXT:PL:HTML


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 300 000,00 PLN (lub 

równowartość tej kwoty w przypadku walut innych, niż PLN, obliczoną przy uwzględnieniu 

średniego kursu waluty obcej podanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia wystawienia 

polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia). 

VII.2)Inne dodatkowe informacje: 
 


