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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
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:
PRZEBUDOWA WIADUKTU W CIĄGU UL. KURLANDZKIEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UKŁADU
DROGOWEGO
Numer referencyjny: PIM/04/20/ZP25/2016-81

II.1.2) Główny kod CPV
45221121

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
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.
Przedmiot zamówienia polega w szczególności na wykonaniu robót budowlanych obejmujących rozbudowę
ulicy Kurlandzkiej na skrzyżowaniu z ulicą Wiatraczną i skrzyżowaniu z ulicą Bobrzańską wraz z przebudową
wiaduktu nad drogą wojewódzką nr 433 (ul. Bolesława Krzywoustego) w Poznaniu. Zamówienie obejmuje
branże: mostową, drogową, sanitarną, elektryczną i telekomunikacyjną.
Zamówienie 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 wielobranżowej dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt. 3.3. SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

mailto:zamowienia.publiczne@pim.poznan.pl
www.pim.poznan.pl
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10/06/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: nkozloda
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-052509
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 081-189954
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 22/04/2020

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: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamiast:
(1) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich dziesięciu
lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie),
wykonał należycie:
— co najmniej dwa zadania związane z rozbiórką obiektu mostowego,
— co najmniej dwa zadania związane z budową obiektu mostowego wieloprzęsłowego o długości co najmniej
80 m, o konstrukcji zespolonej stalowo betonowej i o wartości prac związanych z budową obiektu mostowego
minimum 10 mln PLN brutto, wraz z wykonaniem branżowych robót towarzyszących, tj. budowy sieci
teletechnicznej, elektroenergetycznej, oświetleniowej oraz wodno-kanalizacyjnej ramach każdego zadania, w
tym co najmniej jeden obiekt mostowy na obszarze zabudowanym.
Powinno być:
(1) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich dziesięciu
lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie),
wykonał należycie:
- co najmniej dwa zadania związane z rozbiórką obiektu mostowego;
- co najmniej dwa zadania związane z budową obiektu mostowego wieloprzęsłowego o długości co
najmniej 80 m, o konstrukcji zespolonej stalowo betonowej i o wartości prac związanych z budową obiektu
mostowego minimum 10 mln pln brutto, wraz z wykonaniem branżowych robót towarzyszących, tj. budowy i/lub
przebudowy: sieci teletechnicznej, elektroenergetycznej, oświetleniowej oraz wodno-kanalizacyjnej w ramach
każdego zadania, w tym co najmniej jeden obiekt mostowy na obszarze zabudowanym.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 17/06/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 25/06/2020
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:189954-2020:TEXT:PL:HTML
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Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 17/06/2020
Czas lokalny: 14:00
Powinno być:
Data: 25/06/2020
Czas lokalny: 14:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Zmiana ogłoszenia w związku z udzieleniem wyjaśnień oraz wprowadzeniem zmian dot. treści SIWZ w dniu
10.06.2020.


