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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.
Adres pocztowy: pl. Wiosny Ludów 2
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-831
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Artur Pieczykolan, Dawid Kozłowski, Marzena Kaczmarek
E-mail: zamowienia.publiczne@pim.poznan.pl 
Tel.:  +48 618842016
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pim.poznan.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
BUDOWA ZINTEGROWANEGO WĘZŁA TRANSPORTOWEGO GRUNWALDZKA W MIEJSCU PRZEJAZDU 
PRZEZ LINIĘ KOLEJOWĄ E20
Numer referencyjny: PIM/07/20/ZP37/2016-85

II.1.2) Główny kod CPV
45213300 Obiekty budowlane związane z transportem

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia stanowi realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na kompleksowej budowie 
węzła przesiadkowego wraz z budową lub przebudową układu drogowego, infrastruktury podziemnej i 
naziemnej oraz zagospodarowaniem terenu i małą architekturą, w formule „projektuj – buduj” w ramach projektu 
pn. „Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu przez linię kolejową 
E20”.
Całość przedmiotu zamówienia podlega wykonaniu zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki inżynierskiej 
oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Przedmiot zamówienia obejmuje również realizację usług / dostaw związanych z wykonywanymi robotami 
budowlanymi.
Dodatkowe informacje dotyczące szczegółowego zakresu zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy – 
Załączniku nr 1 do SIWZ oraz Załącznikach nr 2-3-4 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

mailto:zamowienia.publiczne@pim.poznan.pl
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/07/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: nkozloda
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-088196
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 131-320440
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 06/07/2020

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
1.Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: 
„Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej wraz z przebudową układu drogowego”, zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej i sztuki inżynierskiej oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3.1. Przedmiot zamówienia stanowi realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na kompleksowej 
budowie węzła przesiadkowego wraz z budową lub przebudową układu drogowego, infrastruktury podziemnej i 
naziemnej oraz zagospodarowaniem terenu i małą architekturą, w formule „projektuj – buduj” w ramach projektu 
pn. „Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu przez linię kolejową 
E20”.
Lokalizacja inwestycji: teren objęty realizacją zlokalizowany jest w Poznaniu – w dwóch obrębach 
geodezyjnych: 0036 Junikowo i 0041 Plewiska oraz w Plewiskach, oraz w Gminie Komorniki – w piątym obrębie 
geodezyjnym Plewiska.
W pobliżu obszaru przewidzianego pod inwestycję znajduje się zarówno zabudowa mieszkaniowa, jak i 
zabudowa przemysłowa wraz z punktami handlowo-usługowymi.
Ulica Grunwaldzka stanowi drogę powiatową klasy G (zakłada się jej obniżenie do klasy Z na odcinku 
inwestycji), posiada nawierzchnię asfaltową. Ulica w stanie istniejącym posiada przekrój daszkowy
I jest obramowana krawężnikami.
Pozostałe istniejące ulice będące w zakresie inwestycji to w szczególności:
• ul. Piwoniowa
• łącznik od ul. Grunwaldzkiej do ul. Szarotkowej
• ul. Szarotkowa
• ul. Twardogórska oraz fragment ul. Krobskiej
• ul. Wołczyńska
• fragment ul. Owsianej
2. Wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy w przypadku 
wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy (do 20 % wartości zamówienia 
podstawowego). Przedmiot wspomnianych zamówień stanowić będą podobne roboty budowlane lub usługi, 
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zgodne Z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje udzielenie tego rodzaju zamówień 
w szczególności, gdy zajdzie konieczność i/lub potrzeba wykonania zakresów prac nieuwzględnionych w 
ramach zakresu zamówienia podstawowego, a których wykonanie będzie możliwe poprzez powtórzenie 
podobnych robót budowlanych lub usług co przewidziane w ramach zakresu zamówienia podstawowego – w 
szczególności w zakresie podlegającym pod klasyfikację CPV dla zamówienia podstawowego, wskazaną w pkt. 
3.2. SIWZ. Zamówienia podobne mogą obejmować w szczególności:
• budowę / przebudowę dróg, jezdni, chodników;
• budowę / przebudowę infrastruktury PKP (perony, poczekalnie, wiaty, tory, trakcję, urządzenia sterowania 
ruchem);
• budowę murów oporowych;
• przebudowę istniejących skrzyżowań z drogami bocznymi;
• budowę / przebudowę zatok postojowych;
• odtworzenia chodników;
• odtworzenia istniejących zjazdów;
• wbudowanie nowych betonowych krawężników i obrzeży;
• regulacji wysokościową istniejących urządzeń obcych (studzienki telekomunikacyjne, zasuwy wodociągowe, 
zawory gazowe);
• wykonania opasek z kamienia polnego;
• odtworzenia opasek z kamienia polnego;
• odtworzenia pasów zieleni (zahumusowanie i obsianie trawników w pasie drogowym);
• budowę oświetlenia ulicznego;
• budowę / przebudowę kanalizacji deszczowej;
• budowę / przebudowę kanałów technologicznych;
• wycinki drzew i krzewów;
• nasadzenia drzew, krzewów i bylin;
• wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;
• prace projektowe.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian przyszłej umowy z Wykonawcą zgodnie z zapisami wzoru umowy 
oraz przepisami Ustawy.
5. W sprawach nieuregulowanych SIWZ (i odpowiednio ogłoszeniem), bądź w sytuacji rozbieżności zapisów 
SIWZ (odpowiednio ogłoszenia) w stosunku do Ustawy, odpowiednie zastosowanie i nadrzędne znaczenie mają 
przepisy Ustawy.
Powinno być:
1. Przedmiot zamówienia stanowi realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na kompleksowej budowie 
węzła przesiadkowego wraz z budową lub przebudową układu drogowego, infrastruktury podziemnej i 
naziemnej oraz zagospodarowaniem terenu i małą architekturą, w formule „projektuj – buduj” w ramach projektu 
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pn. „Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu przez linię kolejową 
E20”.
Lokalizacja inwestycji: teren objęty realizacją zlokalizowany jest w Poznaniu – w dwóch obrębach 
geodezyjnych: 0036 Junikowo i 0041 Plewiska oraz w Plewiskach, oraz w Gminie Komorniki – w piątym obrębie 
geodezyjnym Plewiska.
W pobliżu obszaru przewidzianego pod inwestycję znajduje się zarówno zabudowa mieszkaniowa, jak i 
zabudowa przemysłowa wraz z punktami handlowo-usługowymi.
Ulica Grunwaldzka stanowi drogę powiatową klasy G (zakłada się jej obniżenie do klasy Z na odcinku 
inwestycji), posiada nawierzchnię asfaltową. Ulica w stanie istniejącym posiada przekrój daszkowy
I jest obramowana krawężnikami.
Pozostałe istniejące ulice będące w zakresie inwestycji to w szczególności:
• ul. Piwoniowa
• łącznik od ul. Grunwaldzkiej do ul. Szarotkowej
• ul. Szarotkowa
• ul. Twardogórska oraz fragment ul. Krobskiej
• ul. Wołczyńska
• fragment ul. Owsianej
2. Wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy w przypadku 
wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy (do 20 % wartości zamówienia 
podstawowego). Przedmiot wspomnianych zamówień stanowić będą podobne roboty budowlane lub usługi, 
zgodne Z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje udzielenie tego rodzaju zamówień 
w szczególności, gdy zajdzie konieczność i/lub potrzeba wykonania zakresów prac nieuwzględnionych w 
ramach zakresu zamówienia podstawowego, a których wykonanie będzie możliwe poprzez powtórzenie 
podobnych robót budowlanych lub usług co przewidziane w ramach zakresu zamówienia podstawowego – w 
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szczególności w zakresie podlegającym pod klasyfikację CPV dla zamówienia podstawowego, wskazaną w pkt. 
3.2. SIWZ. Zamówienia podobne mogą obejmować w szczególności:
• budowę / przebudowę dróg, jezdni, chodników;
• budowę / przebudowę infrastruktury PKP (perony, poczekalnie, wiaty, tory, trakcję, urządzenia sterowania 
ruchem);
• budowę murów oporowych;
• przebudowę istniejących skrzyżowań z drogami bocznymi;
• budowę / przebudowę zatok postojowych;
• odtworzenia chodników;
• odtworzenia istniejących zjazdów;
• wbudowanie nowych betonowych krawężników i obrzeży;
• regulacji wysokościową istniejących urządzeń obcych (studzienki telekomunikacyjne, zasuwy wodociągowe, 
zawory gazowe);
• wykonania opasek z kamienia polnego;
• odtworzenia opasek z kamienia polnego;
• odtworzenia pasów zieleni (zahumusowanie i obsianie trawników w pasie drogowym);
• budowę oświetlenia ulicznego;
• budowę / przebudowę kanalizacji deszczowej;
• budowę / przebudowę kanałów technologicznych;
• wycinki drzew i krzewów;
• nasadzenia drzew, krzewów i bylin;
• wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;
• prace projektowe.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian przyszłej umowy z Wykonawcą zgodnie z zapisami wzoru umowy 
oraz przepisami Ustawy.
5. W sprawach nieuregulowanych SIWZ (i odpowiednio ogłoszeniem), bądź w sytuacji rozbieżności zapisów 
SIWZ (odpowiednio ogłoszenia) w stosunku do Ustawy, odpowiednie zastosowanie i nadrzędne znaczenie mają 
przepisy Ustawy.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Sprostowanie treści ogłoszenia poprzez wykreślenie zdania dot. innego zadania inwestycyjnego.


