
 

 

Poznań, dnia 29 lipca 2021 r. 

 

 ZAMAWIAJĄCY:  

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  

w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. Nr 406, 61 - 441 Poznań, woj. Wielkopolskie, Polska,  

KRS: 0000134012, REGON: 630303454, NIP: 7781016062, tel. +48 616686984, fax +48 616686992, 

www.wcwi.com.pl  

PEŁNOMOCNIK:  

GJW Gramza i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska siedzibą w Poznaniu,  

ul. Szelągowska 27, 61-626 Poznań 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

Nawiązując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pod nazwą: 

„Aranżacja powierzchni IV i  V piętra budynku biurowego zlokalizowanego w 

Poznaniu przy ul.  28 Czerwca 1956 r.  nr 404 (Segment B )  dla potrzeb Wydziału 

Gospodarki  Komunalnej  Urzędu Miasta Poznania ”  

Numer niniejszego postępowania,  jak i  został  nadany przez Zamawiającego:  

ZP/WCWI/2021/06 

Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w sposób następujący: 

Zmienia się punkt XXX Części I SWZ – IDW „Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których 

mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy”, który otrzymuje brzmienie: 

 

„W ramach każdej Części zamówienia Zamawiający przewiduje w okresie 3 (słownie: trzy) lat, liczonych 

od dnia udzielenia zamówienia jako zamówienia podstawowego, możliwość udzielenia zamówienia 

polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 

Ustawy stanowiących nie więcej niż 100% wartości zamówienia podstawowego dla każdej z Części 

zamówienia. 

Warunkiem udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót jest okoliczność, 

że:  

− dotychczasowy wykonawca realizował roboty w terminie i z najwyższą starannością,   

− dotychczasowy wykonawca zapewni nie gorszy standard wykonywania nowego zamówienia 

niż zamówienia podstawowego, 

− dotychczasowy wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy,   

− Zamawiający przeprowadzi z dotychczasowym wykonawcą negocjacje, w wyniku których 

zostanie uzgodnione wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia.   

Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót będzie dotyczyć podobnych robót 

ogólnobudowlanych i remontowych w budynku biurowym nr 404 przy ul. 28 Czerwca 1956 r. w 

Poznaniu.” 

 

Niniejsze zmiany są wiążące dla Wykonawców, w związku z czym muszą być uwzględnione w treści 

składanej oferty. 

  


