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Poznań, 06 czerwca 2022

l.dz. 02594/PIM/06/22/AP/2014-11

Wykonawcy w postępowaniu

poprzez www.pim.poznan.pl

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „„Wykonanie robót

budowlanych w ramach Zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa trasy

tramwajowej: Kórnicka – os. Lecha (Odcinek I)”” - nazwa skrócona

postępowanie numer PIM/02/22/ZP6/2014-11.

Zamawiający w ww. postępowaniu na podstawie art. 90 ust. 1 i 2 oraz art. 137 ust. 1 Ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)
zwanej dalej „Ustawą” lub „Ustawą Pzp”, informuje, że w związku z częściowym
uwzględnieniem / wycofaniem w części nieuwzględnionej Odwołania nr 1 z dnia 23 maja
2022 r. oraz uwzględnieniem Odwołania nr 2 z dnia 23 maja 2022 r., a także umorzeniem 2
postępowań przed KIO nr 1377/22 i 1381/22, wprowadza następujące zmiany Specyfikacji
Warunków Zamówienia (SWZ) oraz ogłoszenia o zamówieniu (OoZ):

I. Zmiany SWZ i OoZ dot. 2 Odwołań:

a) Rozdział VIII ust. 2 lit. d) kwadrat pierwszy SWZ w zakresie wymogów wobec doświadczenia
Wykonawcy:

L.p. Było Jest (Zmienia się na)

1.
,,… - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzonej działalności jest krótszy – w tym
okresie wykonał należycie:

1) co najmniej 2 roboty związane z budową,
rozbudową lub przebudową drogi / ulicy wraz

,,… - w okresie ostatnich 5 lat 10 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzonej działalności jest krótszy – w tym
okresie wykonał należycie:

1) co najmniej 2 roboty związane z budową,
rozbudową lub przebudową drogi / ulicy wraz z
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z oświetleniem o wartości min. 10.000.000,00
PLN brutto każda,

oraz

2) co najmniej 2 roboty związane z budową,
rozbudową lub przebudową torowiska wraz z
siecią trakcyjną o wartości min.
30.000.000,00 PLN brutto każda,…’’

oświetleniem o wartości min. 10.000.000,00 PLN
brutto każda,

oraz

2) co najmniej 2 roboty związane z budową,
rozbudową lub przebudową torowiska wraz z
siecią trakcyjną o wartości min. 30.000.000,00
PLN brutto każda,…’’

b) Rozdział VIII. Ustęp 2. Punkt 1) litera d) drugi kwadrat punkt 1) SWZ w zakresie wymogów wobec
zespołu osób, który Zamawiający wymaga aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia:

L.p. Było Jest (Zmienia się na)

1. 1) Kierownik budowy – wymagania:

– uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
inżynieryjnej drogowej lub torowej zgodne z
ustawą Prawo budowlane;

– co najmniej 60- miesięczne doświadczenie w
nadzorowaniu / kierowaniu robotami
budowlanymi w charakterze Kierownika
budowy;

– doświadczenie zawodowe szczegółowe: na
stanowisku Kierownika budowy podczas
realizacji co najmniej 2 robót budowlanych
polegających na budowie, rozbudowie lub
przebudowie torowiska tramwajowego wraz z
trakcją o długości co najmniej 500m wraz z
trakcją wraz z drogą / ulicą o nawierzchni
jezdni z mieszanki mineralno- asfaltowej wraz
z infrastrukturą w postaci co najmniej
oświetlenia drogowego, kanalizacji
deszczowej i sieci telekomunikacyjnej o
wartości robót min. 30.000.000,00 PLN brutto
każda;

1) Kierownik budowy – wymagania:

– uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
inżynieryjnej drogowej lub torowej zgodne z
ustawą Prawo budowlane;

– co najmniej 60 - miesięczne doświadczenie w
nadzorowaniu / kierowaniu robotami
budowlanymi w charakterze Kierownika budowy
i/lub Kierownika Robót Drogowych;

– doświadczenie zawodowe szczegółowe: na
stanowisku Kierownika budowy i/lub
Kierownika Robót Drogowych podczas
realizacji co najmniej 2 robót budowlanych
polegających 1 roboty budowlanej
polegającej na budowie, rozbudowie lub
przebudowie torowiska tramwajowego wraz z
trakcją o długości co najmniej 500m wraz z
trakcją wraz z drogą / ulicą o nawierzchni jezdni
z mieszanki mineralno- asfaltowej wraz z
infrastrukturą w postaci co najmniej oświetlenia
drogowego, kanalizacji deszczowej i sieci
telekomunikacyjnej o wartości robót min.
30.000.000,00 PLN brutto każda;

c) Rozdział VIII. Ustęp 2. Punkt 1) litera d) drugi kwadrat punkt 4) SWZ w zakresie wymogów wobec
zespołu osób, który Zamawiający wymaga aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia:

L.p. Było Jest (Zmienia się na)

1.
4) Kierownik robót torowych 2 – wymagania:

– uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
inżynieryjnej kolejowej zgodne z ustawą
Prawo budowlane;

– co najmniej 60- miesięczne doświadczenie w
nadzorowaniu / kierowaniu robotami

4) Kierownik robót torowych 2 – wymagania:

– uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń lub z
ograniczeniami w specjalności inżynieryjnej
kolejowej zgodne z ustawą Prawo budowlane;

– co najmniej 60- miesięczne doświadczenie w
nadzorowaniu / kierowaniu robotami budowlanymi
w charakterze Kierownika budowy i / lub
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budowlanymi w charakterze Kierownika
budowy i / lub kierownika robót branży torowej

– doświadczenie zawodowe szczegółowe: na
stanowisku Kierownika budowy i / lub
kierownika robót branży torowej przy realizacji
co najmniej 2 robót budowlanych polegających
na: budowie, rozbudowie lub przebudowie
torowiska tramwajowego długości co najmniej
500m wraz z trakcją o wartości robót min.
5.000.000,00 PLN brutto każda;

Kierownika Robót Branży torowej i/lub
Kierownika Robót Branży Kolejowej;

– doświadczenie zawodowe szczegółowe: na
stanowisku Kierownika budowy i / lub Kierownika
Robót Branży torowej i/lub Kierownika Robót
Branży Kolejowej przy realizacji co najmniej 2
robót budowlanych polegających 1 roboty
budowlanej polegającej na: budowie,
rozbudowie lub przebudowie linii kolejowej wraz
z trakcją o wartości robót min. 5.000.000,00 PLN
brutto każda;

d) Rozdział XV. Ustęp 4. litera a) SWZ w zakresie kryteriów oceny ofert:

L.p. Było Jest (Zmienia się na)

1. a) osoba wskazana, jako Kierownik budowy
posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji
Kierownika budowy przy realizacji:

- 2 robót budowlanych polegających na budowie,
rozbudowie lub przebudowie torowiska
tramwajowego wraz z trakcją o długości co
najmniej 500m wraz z trakcją wraz z drogą /
ulicą o nawierzchni jezdni z mieszanki
mineralno- asfaltowej wraz z infrastrukturą w
postaci co najmniej oświetlenia drogowego,
kanalizacji deszczowej i sieci
telekomunikacyjnej o wartości robót min.
30.000.000,00 PLN brutto każda (spełnienie
odpowiedniego warunku udziału) – otrzyma 0
punktów;

- 3 robót budowlanych polegających na budowie,
rozbudowie lub przebudowie torowiska
tramwajowego wraz z trakcją o długości co
najmniej 500m wraz z trakcją wraz z drogą /
ulicą o nawierzchni jezdni z mieszanki
mineralno- asfaltowej wraz z infrastrukturą w
postaci co najmniej oświetlenia drogowego,
kanalizacji deszczowej i sieci
telekomunikacyjnej o wartości robót min.
30.000.000,00 PLN brutto każda – otrzyma 4
punkty;

a) osoba wskazana, jako Kierownik budowy
posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji
Kierownika budowy i/lub Kierownika Robót
Drogowych przy realizacji:

- 1 roboty budowlanej polegającej na budowie,
rozbudowie lub przebudowie torowiska
tramwajowego wraz z trakcją o długości co
najmniej 500m wraz z trakcją wraz z drogą /
ulicą o nawierzchni jezdni z mieszanki
mineralno- asfaltowej wraz z infrastrukturą w
postaci co najmniej oświetlenia drogowego,
kanalizacji deszczowej i sieci
telekomunikacyjnej o wartości robót min.
30.000.000,00 PLN brutto (spełnienie
odpowiedniego warunku udziału) – otrzyma 0
punktów;

- 2 robót budowlanych polegających na
budowie, rozbudowie lub przebudowie
torowiska tramwajowego wraz z trakcją o
długości co najmniej 500m wraz z trakcją wraz
z drogą / ulicą o nawierzchni jezdni z
mieszanki mineralno- asfaltowej wraz z
infrastrukturą w postaci co najmniej
oświetlenia drogowego, kanalizacji
deszczowej i sieci telekomunikacyjnej o
wartości robót min. 30.000.000,00 PLN brutto
każda – otrzyma 4 punkty

e) Rozdział XV. Ustęp 4. litera d) SWZ w zakresie kryteriów oceny ofert:

L.p. Było Jest (Zmienia się na)

1. d) osoba wskazana, jako Kierownik robót torowych
2 posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji
Kierownika robót torowych przy realizacji:

d) osoba wskazana, jako Kierownik robót torowych
2 posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji
Kierownika budowy i / lub Kierownika Robót
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– 2 robót budowlanych polegających na: budowie,
rozbudowie lub przebudowie torowiska
tramwajowego długości co najmniej 500m wraz z
trakcją o wartości robót min. 5.000.000,00 PLN
brutto każda (spełnienie odpowiedniego warunku
udziału) – otrzyma 0 punktów;

– 3 robót budowlanych polegających na: budowie,
rozbudowie lub przebudowie torowiska
tramwajowego długości co najmniej 500m wraz z
trakcją o wartości robót min. 5.000.000,00 PLN
brutto każda – otrzyma 2 punkty;

Branży torowej i/lub Kierownika Robót
Branży Kolejowej przy realizacji:

– 1 roboty budowlanej polegającej na: budowie,
rozbudowie lub przebudowie linii kolejowej
wraz z trakcją o wartości robót min.
5.000.000,00 PLN brutto (spełnienie
odpowiedniego warunku udziału) – otrzyma
0 punktów;

– 2 robót budowlanych polegających na:
budowie, rozbudowie lub przebudowie linii
kolejowej wraz z trakcją o wartości robót
min. 5.000.000,00 PLN brutto każda –
otrzyma 2 punkty;

II. Dodatkowo:

Zamawiający na podstawie art. 90 ust. 2 oraz art. 137 ust. 6 Ustawy informuje o
zmianie terminów w postępowaniu na nowe:

- nowy termin składania ofert – do dnia 21 czerwca 2022 r. do godz. 10:00,

- nowy termin otwarcia ofert – dnia 21 czerwca 2022 r. o godz. 11:00,

- nowy termin związania ofertą – do dnia 18 września 2022 r.

Z poważaniem

Dyrektor ds. wsparcia inwestycji

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi: Artur Pieczykolan, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel.: +48 519 351 454 , email: artur.pieczykolan@pim.poznan.pl

Pismo sporządził/a: Artur Pieczykolan, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel.: +48 519 351 454 , email: artur.pieczykolan@pim.poznan.pl
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