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Polska-Poznań: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 

wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 

2021/S 086-221348 

Ogłoszenie o zamówieniu 

Roboty budowlane 

Podstawa prawna: 

Dyrektywa 2014/24/UE 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca 

I.1)Nazwa i adresy 

Oficjalna nazwa: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. w imieniu i na rzecz Miasto 

Poznań, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, NIP 2090001440, REGON 631257822 

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 

I.1)Nazwa i adresy 

Oficjalna nazwa: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. w imieniu i na rzecz Veolia 

Energia Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań 

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 

I.1)Nazwa i adresy 
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Oficjalna nazwa: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. w imieniu i na rzecz Aquanet 

S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Dolna Wilda 126 

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 

I.1)Nazwa i adresy 

Oficjalna nazwa: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. w imieniu i na rzecz Enea 

Oświetlenia Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin 

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 

I.1)Nazwa i adresy 

Oficjalna nazwa: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. w imieniu i na rzecz Polska 

Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (33-100), ul. Wojciecha 

Bandrowskiego 16, Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, adres ul. Za Groblą 8, 61-860 

Poznań 

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 

I.1)Nazwa i adresy 

Oficjalna nazwa: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. w imieniu i na rzecz Orange 

Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa 

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 
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Tel.: +48 618842016 

Adresy internetowe:  

Główny adres: www.pim.poznan.pl 

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym 

W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień 

I.3)Komunikacja 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać 

bezpłatnie pod adresem: www.pim.poznan.pl 

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą 

elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-

spraw/profil-urzedu/PIMSPZOO 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres 

podany powyżej 

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej 

Podmiot prawa publicznego 

I.5)Główny przedmiot działalności 

Budownictwo i obiekty komunalne 

Sekcja II: Przedmiot 

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia 

II.1.1)Nazwa: 

„Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem 

fragmentu bloku śródrynkowego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury” 

Numer referencyjny: PIM/04/21/ZP20/2020-27373 

II.1.2)Główny kod CPV 

45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg 

II.1.3)Rodzaj zamówienia 

Roboty budowlane 

II.1.4)Krótki opis: 

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie: Rewaloryzacja przestrzeni 

płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego 

(ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury. 

2. Zadanie jest realizowane przy pomocy dofinansowania z Wielkopolskiego regionalnego 

programu operacyjnego na lata 2014–2020, w ramach umowy o dofinansowanie nr 

RPWP.09.02.01-30-0036/17-00 z dnia 8 maja 2019 r. 

3. Pełen opis CPV zawarto w SWZ. 

4. W niniejszym postępowaniu Zamawiający zastosował skrócony termin składania ofert z 

jednoczesnym wydłużonym w stosunku do Pzp terminem na zadawanie pytań do treści SWZ. 

5. Opis przedmiotu zamówienia w prowadzonym postępowaniu stanowi załączony OPZ oraz 

odpowiednie wyj. treści SIWZ i zmiany treści SIWZ dot. OPZ dla unieważnionej procedury 

http://www.pim.poznan.pl/
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przetargu nieograniczonego nr PIM/12/20/ZP66/2020-273 pod tym samym tytułem – numer 

ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U. UE 2020/S 250-623164 z dnia 23 grudnia 2020 r. – 

komplet na stronie Zamawiającego. 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość 

II.1.6)Informacje o częściach 

To zamówienie podzielone jest na części: nie 

II.2)Opis 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Poznań 

II.2.4)Opis zamówienia: 

1. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu zamówienia i warunków realizacji zostały 

zawarte zostały we wzorze umowy oraz opisie przedmiotu zamówienia – załącznikach do 

SWZ. 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy, z zastrzeżeniem skrócenia terminu składania 

ofert ze względu na pilną i uzasadnioną potrzebę udzielenia zamówienia związaną z: 

— uwarunkowaniami społecznymi – zagrożeniem zablokowania płyty Starego Rynku na 

przedłużony kolejny okres (w stosunku do minimalnego założonego w postępowaniu), która 

to blokada już po zakończeniu pandemii COVID uniemożliwi wznowienie i prowadzenie 

działalności gospodarczej i funkcjonowanie urzędów i instytucji zlokalizowanych w miejscu 

prowadzenia robót budowlanych), 

— oraz wymogami terminowymi dla dofinansowania zadania ze środków unijnych i 

następstwem unieważnienia 2 wcześniej przeprowadzonych procedur dot. niniejszego 

zadania, w tym jednego przetargu nieograniczonego z wymaganym Pzp nieskróconym 

terminem składania ofert, w którym nie została złożona żadna oferta. 

2. Wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 

3 ust. 1 Pzp. 

3. Niniejsze postępowanie prowadzone jest wspólnie przez 6 Zamawiających, którzy 

wyznaczyli spośród siebie Zamawiającego – Miasto Poznań jako upoważnionego do 

przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz, przy 

czym w imieniu i na rzecz miasta Poznań i pozostałych Zamawiających występuje 

pełnomocnik – Inwestor Zastępczy – Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Konieczność 

przeprowadzenia postępowania, udzielenia zamówienia i realizacji umowy – wspólnie i w 

jednym terminie determinują przyjęty model procedury rzutujący w szczególności na zasady 

kalkulacji i podziału ryczałtowego wynagrodzenia za cały przedmiot zamówienia na 

poszczególnych Zamawiających uczestniczących w procedurze, wskazany w rozdz. XIV 

SWZ. 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:623164-2020:TEXT:PL:HTML


5. Zamawiający przewiduje możliwość zmian przyszłej umowy z Wykonawcą zgodnie z 

zapisami wzoru umowy oraz przepisami ustawy, z zastrzeżeniem opcji zapisanej w SWZ. 

6. W sprawach nieuregulowanych SWZ (i odpowiednio ogłoszeniem), bądź w sytuacji 

rozbieżności zapisów SWZ (odpowiednio ogłoszenia) w stosunku do ustawy, odpowiednie 

zastosowanie i nadrzędne znaczenie mają przepisy ustawy. 

7. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp 

(do 13 % wartości zamówienia podstawowego) w przypadku wystąpienia okoliczności, o 

których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 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 

aktualnie 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 przebudowy / 

remontu okolicznego układu dróg, wyposażenia infrastruktury drogowej w elementy stałej 

organizacji ruchu i urządzenia bezpieczeństwa, przebudowy / remontu chodników oraz 

przebudowy / remontu / budowy infrastruktury towarzyszącej: oświetlenia, kanalizacji 

deszczowej, wodociągowej, gazowej, elektrycznej i telekomunikacyjnej oraz prac z zakresu 

zieleni i małej architektury). 

Warunkiem udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług 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, 

— Zam. przeprowadzi z dotychczasowym Wykonawcą negocjacje, w wyniku których 

zostanie uzgodnione wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia. 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / rękojmi (OGR) / Waga: 10 

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kierownika budowy lub kierownika robót w 

specjalności drogowej (KB) / Waga: 18 

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie koordynatora zespołu projektowego Wykonawcy 

/ architekta (KZP) / Waga: 12 

Cena - Waga: 60 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu 

zakupów 

Koniec: 31/08/2023 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 



II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: tak 

Opis opcji:  

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w zakresie określonym w § 6 

ust. 7–13 wzoru umowy. 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak 

Numer identyfikacyjny projektu:  

RPWP.09.02.01-30-0036/17-00 z dnia 8 maja 2019 r. 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 1 000 000,00 PLN 

(słownie: jeden milion złotych).  

2. Zamawiający ustala Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na 5 % całkowitej ceny 

podanej w ofercie.  

3. Szczegółowe terminy realizacji zgodnie z SWZ. 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym 

III.1)Warunki udziału 

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z 

wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego 

Wykaz i krótki opis warunków:  

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie precyzuje w 

powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest 

wykazać w sposób szczególny; 

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie 

żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób 

szczególny. 

Uwaga – ze względu na brak możliwości zamieszczenia pełnych informacji w ogłoszeniu o 

zamówieniu Zamawiający wskazuje, że: 

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z postępowania 

(zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a do h, pkt od 2 do 6 ustawy oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 

8, 10 ustawy Pzp) zostały określone w rozdziale VIII SWZ – Kwalifikacja podmiotowa 

Wykonawców 

Podmiotowe środki dowodowe, wymogi co do JEDZ oraz pozostałe dokumenty wymagane 

od Wykonawców do złożenia z ofertą, w tym na potwierdzenie na potwierdzenie braku 

podstaw do wykluczenia (zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a do h, pkt od 2 do 6 ustawy oraz 



art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 8, 10 ustawy Pzp) oraz składane na wezwanie Zamawiającego 

zostały określone w rozdziale IX SWZ – JEDZ, Podmiotowe środki dowodowe oraz inne 

dokumenty lub oświadczenia, jakie zobowiązani są złożyć Wykonawcy oraz wymagania 

dotyczące formy ich składania 

Informacje i wymagane dokumenty dot. Wykonawców występujących wspólnie oraz 

podmiotów trzecich, na zasoby których powołuje się Wykonawca oraz Wykonawców 

mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 

podwykonawstwa, zasad reprezentacji i formy składanych dokumentów zostały zawarte w 

SWZ, w tym w rozdziałach VII, VIII, IX i XI SWZ. 

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:  

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni 

aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych służących potwierdzeniu 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, tj.: 

a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie 

nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem; 

b) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze 

wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia. 

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:  

W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający wymaga, by Wykonawca: 

— posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 10 000 

000,00 PLN (lub równowartość tej kwoty w przypadku walut innych, niż złoty polski, 

obliczoną przy uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanego przez Narodowy Bank 

Polski dla dnia wystawienia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy 

ubezpieczenia lub ostatniego kursu sprzed tego dnia – w przypadku, gdyby w tym dniu kurs 

nie był publikowany), 

— posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 10 000 

000,00 PLN (lub równowartość tej kwoty w przypadku walut innych, niż złoty polski, 

obliczoną przy uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanego przez Narodowy Bank 

Polski dla dnia wystawienia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej lub ostatniego kursu sprzed tego dnia – w przypadku, gdyby w tym dniu kurs nie 

był publikowany). 

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe 

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:  



Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni 

aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych służących potwierdzeniu 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, tj.: 

a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych 

również wykonywanych, w okresie ostatnich (...) lat (zgodnie z postawionym warunkiem 

udziału), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi 

zostały wykonane lub są wykonywane – wg wzoru Załącznika nr 9 do SWZ, oraz 

załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku 

świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn 

niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 

Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych 

referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być 

wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; 

b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich (...) lat 

(zgodnie z postawionym warunkiem udziału w postępowaniu), a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i 

miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane – wg 

wzoru Załącznika nr 10 do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty 

budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 

bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały 

wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać 

tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; 

c) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 

robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru Załącznika nr 11 do SWZ. 

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:  

Zamawiający wymaga, by Wykonawca: 

— w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie: 

1) co najmniej 2 projekty budowlane i wykonawcze dotyczące robót budowlanych, 

obejmujących skoordynowane: budowę lub przebudowę miejsca publicznego (np. drogi lub 

ulicy lub chodnika lub placu lub parkingu), wraz z nawierzchnią z kostki kamiennej lub 

betonowej lub płyt kamiennych lub betonowych o powierzchni min. 2 000 m2, obejmujących 

budowę lub przebudowę sieci, instalacji i urządzeń branży sanitarnej, elektrycznej i 

teletechnicznej, na terenie leżącym w strefie ochrony konserwatorskiej; 



2) co najmniej 2 roboty budowlane, obejmujące skoordynowane: budowę lub przebudowę 

miejsca publicznego (np. drogi lub ulicy lub chodnika lub placu lub parkingu), wraz z 

nawierzchnią z kostki kamiennej lub betonowej lub płyt kamiennych lub betonowych o 

powierzchni min. 2 000 m2, obejmujących budowę lub przebudowę sieci, instalacji i urządzeń 

branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej – o wartości robót co najmniej 15 000 000,00 

PLN brutto każda; 

3) co najmniej 1 roboty budowlane w zakresie budowy / przebudowy gazociągów z 

polietylenu, każdy o średnicy min. dn 110 [mm] i długości min. 350 [m] oraz zrealizował co 

najmniej jedną pracę gazoniebezpieczną dotyczącą wykonania włączenia do stalowych 

gazociągów (dotyczy zakresu z prawem opcji); 

4) co najmniej 1 roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej o długości co 

najmniej 300 m i o średnicy min. Ø150; 

5) co najmniej 1 roboty budowlane polegające na remoncie sieci wodociągowej w technologii 

reliningu luźnego o długości co najmniej 350 m i średnicy min. Ø400; 

6) co najmniej 1 roboty budowlane polegające na remoncie sieci kanalizacyjnej w technologii 

CIPP o długości co najmniej 300 m i średnicy min. DN400 lub równoważnej w przypadku 

kanałów jajowych, 

— skierował do realizacji zamówienia zespół składający się co najmniej z następujących 

osób: 

1) koordynatorem zespołu projektowego Wykonawcy / architekt – min. 1 osoba posiadająca: 

— uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez 

ograniczeń, 

— min. staż projektowy – 3 lata, 

— doświadczenie – minimum 1 projekt budowlany i 1 projekt wykonawczy lub projekt 

budowlano-wykonawczy branży architektonicznej dot. przebudowy istniejącej drogi / ulicy / 

placu / parkingu / chodnika wraz z oświetleniem, znajdujących się w strefie ochrony 

konserwatorskiej – gdzie powierzchnia zaprojektowanej drogi / ulicy / placu jest nie mniejsza 

niż 2 000 m2; 

2) projektantami branżowymi (min. 1 osoba w każdej branży) posiadającymi: 

(1) branża drogowa: 

— uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez 

ograniczeń, 

— doświadczenie – liczba wykonanych projektów w odpowiedniej specjalności – 4, w tym 

minimum 2 projekty budowlane i wykonawcze lub projekty budowlano- wykonawcze dot. 

budowy nowej drogi / ulicy / placów / parkingów / chodników lub rozbudowy lub 

przebudowy istniejącej drogi / ulicy / placów / parkingów / chodników o nawierzchni z kostki 

kamiennej lub betonowej; 



(2) branża konstrukcyjna: 

— uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez 

ograniczeń; 

(3) branża instalacyjna: 

— uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

... 

(...) 

Niniejsze ogłoszenie zawiera treść podzieloną (w stosunku do zapisów SWZ) z uwagi na 

ograniczone możliwości edycji pól formularza. Pełna, usystematyzowana treść warunków 

udziału w postępowaniu oraz dokumentów składanych przez Wykonawcę w ramach 

poszczególnych etapów postępowania (wraz z ofertą bądź na wezwanie Zamawiającego) 

znajduje się w SWZ, w szczególności: 

a) w rozdz. VIII. SWZ – Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców. 

III.2)Warunki dotyczące zamówienia 

III.2.2)Warunki realizacji umowy: 

1. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami wzoru 

umowy w sprawie zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ. 

2. Zamawiający określił szczegółowe terminy realizacji przedmiotu zamówienia i Kamienie 

milowe w rozdz. VI SWZ i odpowiednio w postanowieniach wzoru umowy stanowiącego 

Załącznik nr 1 do SWZ. 

3. W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić 

szczegółowe wymogi realizacji 6 Zamawiających zawarte w opisie przedmiotu zamówienia. 

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia 

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników 

wyznaczonych do wykonania zamówienia 

Sekcja IV: Procedura 

IV.1)Opis 

IV.1.1)Rodzaj procedury 

Procedura otwarta 

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) 

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak 

IV.2)Informacje administracyjne 

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

Data: 20/05/2021 

Czas lokalny: 10:00 



IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału 

wybranym kandydatom 

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału: 

Polski 

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą 

Oferta musi zachować ważność do: 17/08/2021 

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert 

Data: 20/05/2021 

Czas lokalny: 13:00 

Miejsce:  

Siedziba Zamawiającego zgodnie z procedurą zawartą w SWZ. 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające 

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia 

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie 

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych 

Akceptowane będą faktury elektroniczne 

Stosowane będą płatności elektroniczne 

VI.3)Informacje dodatkowe: 

1. Inwestor Zastępczy – Poznańskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu 

działa w imieniu i na rzecz Miasta na podstawie Zarządzenia nr 587/2020/P Prezydenta 

Miasta Poznania z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji 

zadań powierzonych do wykonywania spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., a 

także pełnomocnictw udzielonych spółce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji 

zadań inwestycyjnych oraz Wskazania do Realizacji przekazanego przez Biuro Koordynacji 

Projektów i Rewitalizacji Miasta – dysponenta środków z budżetu Miasta Poznania 

przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego. 

Jednocześnie Poznańskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu działa w 

imieniu i na rzecz: Veolia Energia Poznań S.A., Aquanet S.A., Enea Oświetlenia Sp. z o.o., 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Orange Polska S.A., w związku z umową / 

porozumieniem o inwestorstwo zastępcze zawartą pomiędzy Miastem Poznań i ww. o 

wspólnym przeprowadzeniu postępowania oraz udzieleniu zamówienia publicznego. 

2. W zakresie przygotowania i przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia 

publicznego inwestor zastępczy działa jako pełnomocnik na podstawie art. 41 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. Dla potrzeb niniejszego postępowania przewidziane w ustawie Prawo 

zamówień publicznych i niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 

ogłoszeniach dot. postępowania, odwołania do „Zamawiającego”, dot. każdorazowo 

Inwestora Zastępczego – Poznańskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o. za wyjątkiem 

beneficjenta wadium i ZNWU (zabezpieczenia należytego wykonania umowy) wnoszonych w 

formie innej niż pieniężna (Beneficjent – Miasto Poznań, Veolia Energia Poznań S.A., 

Aquanet S.A., Enea Oświetlenia Sp. z o.o., Orange Polska S.A., Polska Spółka Gazownictwa 

Sp. z o.o.). 



3. Niniejsze ogłoszenie zawiera treść podzieloną (w stosunku do zapisów SWZ) z uwagi na 

ograniczone możliwości edycji pól formularza ogłoszenia o zamówieniu (ograniczone ilości 

znaków w poszczególnych polach). Pełna, usystematyzowana treść warunków udziału w 

postępowaniu oraz dokumentów składanych przez Wykonawcę w ramach poszczególnych 

etapów postępowania (wraz z ofertą bądź na wezwanie Zamawiającego) znajduje się w SWZ, 

w szczególności: 

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z postępowania 

zostały określone w rozdziale VIII SWZ – Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców. 

Podmiotowe środki dowodowe, wymogi co do JEDZ oraz pozostałe dokumenty wymagane 

od Wykonawców do złożenia z ofertą, w tym na potwierdzenie na potwierdzenie braku 

podstaw do wykluczenia oraz składane na wezwanie Zamawiającego zostały określone w 

rozdziale IX SWZ – JEDZ, Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub 

oświadczenia, jakie zobowiązani są złożyć Wykonawcy oraz wymagania dotyczące formy ich 

składania 

Informacje i wymagane dokumenty dot. Wykonawców występujących wspólnie oraz 

podmiotów trzecich, na zasoby których powołuje się Wykonawca oraz Wykonawców 

mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 

podwykonawstwa, zasad reprezentacji i formy składanych dokumentów zostały zawarte w 

SWZ, w tym w rozdziałach VII, VIII, IX i XI SWZ. 

4. W związku z pkt powyżej Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia 

zobowiązani są do zapoznania się z pełna treścią SWZ wraz z załącznikami. 

5. Dodatkowo w zakresie zamówień podobnych: Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu Miasta 

Poznania planuje realizację inwestycji polegającą na dalszej termomodernizacji budynku 

Wagi Miejskiej (w zakresie przedmiotu umowy leży wykonanie izolacji fundamentów). W 

związku z powyższym, zadaniem Wykonawcy będzie udostępnienie fragmentu placu budowy 

Wykonawcy robót dot. termomodernizacji budynku Wagi i ich skoordynowanie z pracami 

własnymi. Dokładny zakres prac jest przedstawiony w przekazanej dokumentacji projektowej. 

Zamaw. przewiduje możliwość zlecenia tego zakresu prac w ramach robót podob. 

VI.4)Procedury odwoławcze 

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze 

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej 

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a 

Miejscowość: Warszawa 

Kod pocztowy: 02-676 

Państwo: Polska 

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

Tel.: +48 224587801 

Faks: +48 224587800 

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl 

VI.4.3)Składanie odwołań 

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:  

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej 

przewidziane w dziale IX ustawy – wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie. 

mailto:odwolania@uzp.gov.pl?subject=TED
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2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu 

podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 

ustawy. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w 

postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 

przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub opatrzone podpisem zaufanym. 

4. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 

tego terminu. 

5. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 ustawy Pzp. 

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań 

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych 

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a 

Miejscowość: Warszawa 

Kod pocztowy: 02-676 

Państwo: Polska 

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

Tel.: +48 224587801 

Faks: +48 224587800 

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl 

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 

29/04/2021 
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