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Polska-Poznań: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

2020/S 182-439802 

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:439802-2020:DATA:PL:HTML&tabId=3
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:439802-2020:TEXT:PL:HTML&tabId=4
javascript:void(0)
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:439802-2020:TEXT:PL:HTML#id0-I.
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:439802-2020:TEXT:PL:HTML#id1-II.
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:439802-2020:TEXT:PL:HTML#id2-VI.
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:439802-2020: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: 

14/09/2020 

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.1.3 

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje 

zawodowe: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 

Zamiast:  

Uwaga 1: (...) – Uwaga 6: (...) 

Powinno być:  

Uwaga 1: (...) – Uwaga 6: (...) 

Uwaga 7: Doświadczenie zawodowe osób, którymi Wykonawca będzie dysponował na etapie 

realizacji umowy wymienionymi w pkt od 9.2.3.1. do 9.2.3.6. SIWZ IDW w zakresie 

wykonanych 1 lub 2 projektów (odpowiednio do wymogu dot. wymienionych osób), dotyczy 

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


wymogu wykonania projektu / projektów po uzyskaniu uprawnień budowlanych bez 

ograniczeń wymaganych dla danej osoby. 

Numer sekcji: IV.2.2 

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o 

dopuszczenie do udziału 

Zamiast:  

Data: 18/09/2020 

Czas lokalny: 10:00 

Powinno być:  

Data: 22/09/2020 

Czas lokalny: 10:00 

Numer sekcji: IV.2.7 

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert 

Zamiast:  

Data: 18/09/2020 

Czas lokalny: 13:00 

Powinno być:  

Data: 22/09/2020 

Czas lokalny: 13:00 

VII.2)Inne dodatkowe informacje: 
 


