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Poznań, dnia 12 stycznia 2021 r. 

ZAMAWIAJĄCY: 

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA              

ul. Powstańców Wielkopolskich 5, Poznań 

 

WYKONAWCY  

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego   

Dotyczy: Nr ref. ZP/01/2020 

 

ZMINA SIWZ  

(prowadząca do zmiany ogłoszenia o zamówieniu z dnia 30 grudnia 2020 r.) 

Zamawiający informuje, że w dniu 12 stycznia 2021 r. dokonuje następujących zmian w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach 

inwestycji polegającej na rewitalizacji obszaru u zbiegu ulic Ratajczaka i Kościuszki, w tym remoncie 

dwóch zabytkowych kamienic przy ulicy Ratajczaka w kontekście stworzenia Centrum Kształcenia 

Przedsiębiorczości Społecznej, na dz. nr 2/3, 2/5 i 2/6, ark. 46, obręb Poznań, położonej w Poznaniu 

przy ul. Kościuszki i ul. Ratajczaka: 

  

I. W Rozdziale V. SIWZ pn. „WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU”, w punkcie 3.1.3.2. 

Zamawiający zmienia treść podpunktu c) i nadaje mu nowe brzmienie: 

 

 „posiadającego doświadczenie (nabyte w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu 

składania ofert) w kierowaniu robotami jako kierownik budowy w ramach realizacji 

minimum 2 inwestycji o wartości robót budowlanych minimum 6.000.000,00 PLN brutto 

(słownie: sześć milionów PLN) każda, polegających na remoncie bądź przebudowie 

budynku wpisanego do rejestru zabytków (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 

2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami)” 

 

II. W konsekwencji w/w zmiany, w Rozdziale VII. SIWZ pn. „WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU  

W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA” Zamawiający zmienia treść 

podpunktu 3.2.6.2. i nadaje mu nowe brzmienie: 

„w zakresie doświadczenia kierownika budowy wykaz kierowanych przez niego robót 

budowlanych (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9b do SIWZ) wykonywanych 

nie wcześniej niż w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, wraz  

z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których 

roboty te zostały wykonane” 
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III. W konsekwencji w/w zmian, Zamawiający zmienia w Załączniku nr 9b do SIWZ – Wykaz osób 

– kierownik budowy treść punktu 2 i nadaje mu nowe brzmienie:  

„2. Składamy wykaz robót budowlanych kierowanych przez kierownika budowy w ramach 

pełnienia tej funkcji, o wartości co najmniej 6.000.000,00 PLN brutto (słownie: sześć 

milionów PLN) każda, polegających na remoncie bądź przebudowie budynku wpisanego 

do rejestru zabytków, zrealizowanych w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu 

składania ofert, stosownie do wymogów wskazanych w Rozdziale V pkt 3.1.3.2, ppkt. (c) 

SIWZ oraz Rozdziale VII pkt 3.2.6.2 SIWZ:” 

 

 

IV. Zamawiający dokonuje również zmiany w Rozdziale XV. SIWZ pn. „OPIS KRYTERIÓW, 

KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ  

Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT”, w ten sposób, 

że w punkcie 3.3. wykreśla słowa: „zrealizowanymi w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert” i nadaje mu nową treść: 

 

„3.3. W celu dokonania oceny kryterium Wykonawcy powinni wraz z ofertą przedłożyć 

wykaz robót budowlanych, w zakresie kierowania którymi kierownik budowy nabył 

doświadczenie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i 

podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (ewentualnie z załączeniem 

dowodów określających te roboty budowlane lub potwierdzających ich należyte 

wykonanie) - zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ” 

 

V. W konsekwencji w/w zmiany Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 11 do SIWZ – Wykaz 

do oceny kryterium Doświadczenie Personelu w ten sposób, że z jego treści wykreśla 

słowa: „zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert” 

 

 

VI. Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert na dzień: 22.01.2021 r. godz. 11:00. 

W związku z powyższym dokonuje zmiany w Rozdziale X. SIWZ pn. „MIEJSCE ORAZ TERMIN 

SKŁADANIA OFERT” poprzez zmianę w punktach 1. i 7. daty z 19 stycznia 2021 r. na 22 stycznia 

2021 r. 

 

 

Tekst jednolity zmienionej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostaje udostępniony na stronie 

internetowej Zamawiającego.  

Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia odpowiednio w Biuletynie Zamówień 

Publicznych, na stronie internetowej Zamawiającego oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.  

 

 


