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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.pom.poznan  

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: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 9.2.3. 

zdolności technicznej lub zawodowej: 9.2.3.1. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony 

jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 

ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał 

należycie: 9.2.3.1.1. co najmniej 2 projekty techniczne w zakresie budowy, przebudowy lub 

odbudowy zbiornika retencyjnego wód deszczowych o powierzchni co najmniej 3000 m2 

każdy, 9.2.3.2. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że 

dysponuje lub będzie dysponował: Koordynatorem prac projektowych - Projektantem branży 

sanitarnej – min. 1 osobą posiadającą: 9.2.3.2.1. uprawnienia budowlane do projektowania 

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 9.2.3.2.2. co najmniej 3- 

letnie doświadczenie na stanowisku Projektanta w tym udział w opracowaniu 1 projektu na 

budowę, przebudowę lub odbudowę zbiornika retencyjnego wód deszczowych o powierzchni 

co najmniej 3.000 m2, który uzyskał prawomocne pozwolenie na budowę, a następnie został 

zrealizowany (przez zrealizowany projekt należy rozumieć projekt na podstawie którego 

uzyskano pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszono zakończenie robót budowlanych do 

nadzoru budowlanego). W wyżej wymaganym okresie doświadczenia zawodowego 

Projektant powinien posiadać uprawnienia, o których mowa w pkt 9.2.3.2.1. SIWZ IDW.  

W ogłoszeniu powinno być: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie 

warunków: 9.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej: 9.2.3.1. Zamawiający uzna ww. 

warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), 

wykonał należycie: 9.2.3.1.1. co najmniej 2 projekty techniczne w zakresie budowy, 

przebudowy lub odbudowy zbiornika retencyjnego wód deszczowych o powierzchni co 

najmniej 3000 m2 każdy lub pojemności co najmniej 2 000,00 m3 każdy, 9.2.3.2. 

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub 

będzie dysponował: Koordynatorem prac projektowych - Projektantem branży sanitarnej – 

min. 1 osobą posiadającą: 9.2.3.2.1. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 9.2.3.2.2. co najmniej 3- letnie doświadczenie 

na stanowisku Projektanta w tym udział w opracowaniu 1 projektu na budowę, przebudowę 

lub odbudowę zbiornika retencyjnego wód deszczowych o powierzchni co najmniej 3.000 m2 



lub pojemności co najmniej 2 000,00 m3, który uzyskał prawomocne pozwolenie na budowę, 

a następnie został zrealizowany (przez zrealizowany projekt należy rozumieć projekt na 

podstawie którego uzyskano pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszono zakończenie robót 

budowlanych do nadzoru budowlanego). W wyżej wymaganym okresie doświadczenia 

zawodowego Projektant powinien posiadać uprawnienia, o których mowa w pkt 9.2.3.2.1. 

SIWZ IDW.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: IV.  

Punkt: IV.6.2)  

W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu: Data: 2020-10-16, godzina: 10:00,  

W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-21, godzina: 10:00,  
 


