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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: 1.3

W ogłoszeniu jest: : Zamawiającydopuszcza możliwość łączenia funkcji kierowników robót w

przypadku gdy ta sama osoba posiadawymagane uprawnienia w więcej niż jednej specjalności.

Uwaga 2: Za uprawnienia budowlaneodpowiadające wyżej określonym uznane zostaną

uprawnienia, które wydane zostały na podstawiewcześniej obowiązujących przepisów oraz

odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelompaństw członkowskich Unii Europejskiej,

Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskichEuropejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu – EFTA (strony umowy o Europejskim ObszarzeGospodarczym), z zastrzeżeniem art. 12

a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane orazustawy z dnia 18 marca 2008 r. o

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych wpaństwach członkowskich Unii

Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. nr 63, poz. 394). Uwaga 3:Wskazane powyżej doświadczenie w
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miesiącach (dot. pkt 1)-4) należy liczyć od uzyskaniauprawnień budowlanych. Uwaga 4:

Zwrot „bez ograniczeń” należy rozumieć zgodnie z przepisamiRozporządzenia Ministra

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawiesamodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie. Uwaga 5: W zakresie wykazywaniawymaganego w pkt. 9.2.3.

doświadczenia / dysponowania personelem wartość robót dlakontraktów zawieranych w

walucie obcej należy przeliczyć stosując średni kurs waluty obcejpodawany przez Narodowy

Bank Polski dla dnia zawarcia kontraktu

W ogłoszeniu powinno być: : Zamawiającydopuszcza możliwość łączenia funkcji inspektora

nadzoru w przypadku gdy ta sama osoba posiadawymagane uprawnienia w więcej niż jednej

specjalności. Uwaga 2: Za uprawnienia budowlaneodpowiadające wyżej określonym uznane

zostaną uprawnienia, które wydane zostały na podstawiewcześniej obowiązujących przepisów

oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelompaństw członkowskich Unii

Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskichEuropejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA (strony umowy o Europejskim

ObszarzeGospodarczym), z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo

Budowlane orazustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji

zawodowych nabytych wpaństwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. nr 63,

poz. 394). Uwaga 3:Wskazane powyżej doświadczenie w miesiącach (dot. pkt 1)-4) należy

liczyć od uzyskaniauprawnień budowlanych. Uwaga 4: Zwrot „bez ograniczeń” należy

rozumieć zgodnie z przepisamiRozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11

września 2014r. w sprawiesamodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Uwaga 5: W

zakresie wykazywaniawymaganego w pkt. 9.2.3. doświadczenia / dysponowania personelem

wartość robót dlakontraktów zawieranych w walucie obcej należy przeliczyć stosując średni

kurs waluty obcejpodawany przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia kontraktu

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 5.1

W ogłoszeniu jest: 10.3.4. wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i

podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów

określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
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informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i

prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca

nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, sporządzonego zgodnie z

Załącznikiem nr 6 do SIWZ IDW;

W ogłoszeniu powinno być: 10.3.4. wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty,

miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z

załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,

w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa

budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty

budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,

sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ IDW;

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

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

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

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

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