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Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy mostów 

2022/S 085-228934 

Sprostowanie 

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 

Roboty budowlane 

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 082-220006) 

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. w imieniu MIASTO POZNAŃ pl. 

Kolegiacki 17, 61-841 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 

Sekcja II: Przedmiot 

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia 

II.1.1)Nazwa: 

„Wykonanie prac budowlanych wraz z opracowaniem projektów wykonawczych Zadania 

Inwestycyjnego pn.: „Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną 

pomiędzy Berdychowem, (...) (część nazwy) 

Numer referencyjny: PIM/04/22/ZP25/2016-86 

II.1.2)Główny kod CPV 

45221100 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:228934-2022:TEXT:PL:HTML#id0-I.
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:228934-2022:TEXT:PL:HTML#id1-II.
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:228934-2022:TEXT:PL:HTML#id2-VI.
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:228934-2022:TEXT:PL:HTML#id3-VII.
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:220006-2022:TEXT:PL:HTML
mailto:zamowienia.publiczne@pim.poznan.pl?subject=TED
http://www.pim.poznan.pl/


II.1.3)Rodzaj zamówienia 

Roboty budowlane 

II.1.4)Krótki opis: 

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie prac budowlanych wraz z opracowaniem 

projektów wykonawczych Zadania Inwestycyjnego pn.: „Budowa kładki pieszo-rowerowej 

nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz 

Chwaliszewem”” 

postępowanie numer PIM/04/22/ZP25/2016-86. 

2. Miasto Poznań uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” 

Program Inwestycji Strategicznych. Wstępna promesa nr 01/2021/1447/PolskiLad. 

3. Pełen opis CPV zawarto w SWZ. 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające 

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 

27/04/2022 

VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia 

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 082-220006 

Sekcja VII: Zmiany 

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania  

VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu 

Numer sekcji: III.1.3 

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: III.1.3)Zdolność techniczna i 

kwalifikacje zawodowe 

Zamiast:  

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:  

Zamawiający wymaga, by Wykonawca:  

(...) 

skierował do realizacji zamówienia zespół składający się co najmniej z następujących osób:  

(1) Koordynator zespołu projektowego Wykonawcy – wymagania: 

– wykształcenie: wyższe techniczne; 

– uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 

specjalności inżynieryjnej drogowej lub konstrukcyjno- budowlanej – zgodne z ustawą Prawo 

budowlane; 

– minimum 60- miesięczne doświadczenie w nadzorowaniu / kierowaniu robotami 

budowlanymi; 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:220006-2022:TEXT:PL:HTML


– doświadczenie – wykonał minimum 6 projektów, w tym co najmniej 2 projekty 

wykonawcze dla inwestycji obejmującej budowę (w tym odbudowę) obiektu mostowego o 

rozpiętości przęseł minimum 40 m (każdy obiekt); 

(...) 

Powinno być:  

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:  

Zamawiający wymaga, by Wykonawca:  

(...) 

skierował do realizacji zamówienia zespół składający się co najmniej z następujących osób:  

(1) Koordynator zespołu projektowego Wykonawcy – wymagania: 

– wykształcenie: wyższe techniczne; 

– uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej 

drogowej lub konstrukcyjno- budowlanej – zgodne z ustawą Prawo budowlane; 

– min. staż projektowy – 60 miesięcy; 

– doświadczenie – wykonał minimum 6 projektów, w tym co najmniej 2 projekty 

wykonawcze dla inwestycji obejmującej budowę (w tym odbudowę) obiektu mostowego o 

rozpiętości przęseł minimum 40 m (każdy obiekt); 

(...) 

VII.2)Inne dodatkowe informacje: 

Zmiana OoZ związana z poprawą mylnych zapisów dot. uprawnień i stażu projektowego 

Koordynatora zespołu projektowego Wykonawcy. 

 


