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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

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:
„Wykonanie prac budowlanych wraz z opracowaniem projektów wykonawczych dla zadania: Rozbudowa ul. Św. 
Marcin na odcinku pomiędzy ul. Ratajczaka i Alejami Marcinkowskiego wraz z przebudową (...)
Numer referencyjny: PIM/07/20/ZP39/2020-270

II.1.2) Główny kod CPV
45233120 Roboty w zakresie budowy dróg

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:

mailto:zamowienia.publiczne@pim.poznan.pl
www.pim.poznan.pl
mailto:zamowienia.publiczne@pim.poznan.pl
www.pim.poznan.pl
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1. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie prac budowlanych wraz z opracowaniem projektów 
wykonawczych oraz uszczegółowieniem specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla 
Zadania pn. Rozbudowa ul. Św. Marcin na odcinku pomiędzy ul. Ratajczaka i Alejami Marcinkowskiego wraz z 
przebudową fragmentu Alei Marcinkowskiego na odcinku od ul. Św. Marcin do Pl. Wolności w ramach zadania 
pn. „Program Centrum – etap I – przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego 
w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, Pl. Wolności, Towarowa”
2. Zadanie realizowane przez MP będzie realizowane przy pomocy dofinansowania unijnego w ramach 
Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

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

23/10/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: nkozloda
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-124757
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 187-448400
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 22/09/2020

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: III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe - 
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamiast:
1. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał 
należycie:
1.1. co najmniej 2 projekty wykonawcze dotyczące drogowych robót budowlanych, obejmujących 
skoordynowane: budowę lub przebudowę drogi lub ulicy wraz z nawierzchnią drogową o długości minimum 300 
m obejmujących budowę lub przebudowę torowiska tramwajowego, chodników, sygnalizacji świetlnych, zieleni 
i małej architektury, miejsc parkingowych, przejść dla pieszych, sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, 
kanalizacyjnych, gazowych, elektroenergetycznych, deszczowych, telekomunikacyjnych, monitoringu;
1.2. co najmniej 2 roboty drogowe, obejmujące skoordynowane: budowę lub przebudowę drogi lub ulicy 
wraz z nawierzchnią drogową o długości minimum 300 m obejmująca budowę lub przebudowę torowiska 
tramwajowego, chodników, sygnalizacji świetlnych, zieleni i małej architektury, miejsc parkingowych, przejść 
dla pieszych, sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, elektroenergetycznych, 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:448400-2020:TEXT:PL:HTML
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deszczowych, telekomunikacyjnych, monitoringu – o wartości robót co najmniej 20 000 000,00 PLN brutto 
każda.
2. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 
dysponował:
2.1. koordynatorem zespołu projektowego wykonawcy– min. 1 osobą posiadającą:
2.1.1. uprawnienia – do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń,
2.1.2. min. staż zawodowy – minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania w 
specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń,
2.1.3. doświadczenie – wykonał co najmniej 2 projekty wykonawcze dotyczące drogowych robót budowlanych 
polegających na budowie lub przebudowie drogi lub ulicy wraz z nawierzchnią drogową o długości 
minimum 300 m, obejmujących budowę lub przebudowę torowiska tramwajowego, chodników, sygnalizacji 
świetlnych, zieleni i małej architektury, miejsc parkingowych, przejść dla pieszych, sieci, instalacji i urządzeń 
wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, elektroenergetycznych, deszczowych, telekomunikacyjnych, 
monitoringu;
2.2. projektantami branżowymi (min. 1 osoba w każdej branży) posiadającymi:
2.2.1. uprawnienia budowlane do projektowania:
2.2.1.1. branża drogowa – w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń,
2.2.1.2. branża konstrukcyjna – w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
2.2.1.3. branża torowa – w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub specjalności kolejowej bez 
ograniczeń,
2.2.1.4. branża instalacyjna – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
2.2.1.5. branża elektryczna i elektroenergetyczna – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
2.2.1.6. branża teletechniczna – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
telekomunikacyjnych bez ograniczeń,
2.2.1.7. branża zieleni – uprawnienia inspektora nadzoru terenów zieleni wydane przez SITO (Stowarzyszenie 
Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa) lub OSTO (Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców 
Ogrodów) lub równoważne do projektowania oraz wykształcenie wyższe na kierunku architektura krajobrazu,
2.2.2. min. staż zawodowy – minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu w danej branży;
2.3. kierownikiem budowy – min. 1 osobą posiadającą: (...)
Niniejsze ogłoszenie zawiera treść podzieloną (w stosunku do zapisów SIWZ) 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 SIWZ, w szczególności:
a) w pkt 9 SIWZ – warunki udziału (...)
Powinno być:
1. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 8 lat przed 
upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał 
należycie:
1.1. co najmniej 2 projekty wykonawcze dotyczące drogowych robót budowlanych, obejmujących 
skoordynowane: budowę lub przebudowę drogi lub ulicy wraz z nawierzchnią drogową o długości minimum 300 
m obejmujących budowę lub przebudowę torowiska tramwajowego, chodników, sygnalizacji świetlnych, zieleni 
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i małej architektury, miejsc parkingowych, przejść dla pieszych, sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, 
kanalizacyjnych, gazowych, elektroenergetycznych, deszczowych, telekomunikacyjnych, monitoringu;
1.2. co najmniej 2 roboty drogowe, obejmujące skoordynowane: budowę lub przebudowę drogi lub ulicy 
wraz z nawierzchnią drogową o długości minimum 300 m obejmująca budowę lub przebudowę torowiska 
tramwajowego, chodników, sygnalizacji świetlnych, zieleni i małej architektury, miejsc parkingowych, przejść 
dla pieszych, sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, elektroenergetycznych, 
deszczowych, telekomunikacyjnych, monitoringu – o wartości robót co najmniej 20.000.000,00 PLN brutto 
każda.
2. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 
dysponował:
2.1. koordynatorem zespołu projektowego wykonawcy– min. 1 osobą posiadającą:
2.1.1. uprawnienia – do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń,
2.1.2. min. staż zawodowy – minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania w 
specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń,
2.1.3. doświadczenie – wykonał co najmniej 2 projekty wykonawcze dotyczące drogowych robót budowlanych 
polegających na budowie lub przebudowie drogi lub ulicy wraz z nawierzchnią drogową o długości 
minimum 300 m, obejmujących budowę lub przebudowę torowiska tramwajowego, chodników, sygnalizacji 
świetlnych, zieleni i małej architektury, miejsc parkingowych, przejść dla pieszych, sieci, instalacji i urządzeń 
wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, elektroenergetycznych, deszczowych, telekomunikacyjnych, 
monitoringu;
2.2. projektantami branżowymi (min. 1 osoba w każdej branży) posiadającymi:
2.2.1. uprawnienia budowlane do projektowania:
2.2.1.1. branża drogowa – w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń,
2.2.1.2. branża konstrukcyjna – w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
2.2.1.3. branża torowa – w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub specjalności kolejowej bez 
ograniczeń,
2.2.1.4. branża instalacyjna – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
2.2.1.5. branża elektryczna i elektroenergetyczna – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
2.2.1.6. branża teletechniczna – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
telekomunikacyjnych bez ograniczeń,
2.2.1.7. branża zieleni – uprawnienia inspektora nadzoru terenów zieleni wydane przez SITO (Stowarzyszenie 
Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa) lub OSTO (Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców 
Ogrodów) lub równoważne do projektowania oraz wykształcenie wyższe na kierunku architektura krajobrazu lub 
ogrodnictwo lub równoważnym,
2.2.2. min. staż zawodowy – minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu w danej branży;
2.3. kierownikiem budowy – min. 1 osobą posiadającą: (...)
Niniejsze ogłoszenie zawiera treść podzieloną (w stosunku do zapisów SIWZ) 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 SIWZ, w szczególności:
a) w (...)
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie 
do udziału
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Zamiast:
Data: 29/10/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 10/11/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 29/10/2020
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 10/11/2020
Czas lokalny: 13:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Zmiany wprowadzone niniejszym OoZO nr 1 dot. uwzględnienia w całości Odwołania z dnia 05/10/2020 r. w 
zakresie zmiany warunków udziału i kryteriów oceny ofert oraz dot. zmiany warunków udziału związanych z 
wyjaśnieniami treści SIWZ i zmianą SIWZ i OoZ:
Wyjaśnienia 1,6:
- zmiana dot. doświadczenia Wykonawcy co do zakresu wykonanych projektów wykonawczych i robót 
budowlanych poprzez dopuszczenie zaprojektowania i wykonania torowiska kolejowego zamiast tramwajowego 
i potwierdzenia ww. przez oddzielne referencje,
- zmiana dot. doświadczenia Wykonawcy co do zakresu wykonanych projektów wykonawczych i robót 
budowlanych poprzez dopuszczenie zaprojektowania/ wykonania kanalizacji ogólnospławnej zamiennie z 
sanitarną,
Wyjaśnienia 5, 7, 8, 10:
- Dot. pkt 9.2.3.2.4. SIWZ IDW - dysponowanie Kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej – min. 1 osobą 
posiadającą:
9.2.3.2.4.1. uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodnych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
9.2.3.2.4.2. min. staż zawodowy – minimum 3- letnie doświadczenie
w nadzorowaniu / kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodnych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
9.2.3.2.4.3. doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót instalacyjnych 
przy realizacji co najmniej 2 zakończonych kontraktów obejmujących budowę lub przebudowę sieci 
wodociągowej, gazowej oraz sanitarnej lub deszczowej lub ogólnospławnej.
Szczegółowe informacje dot. wyjaśnień i pozostałych zmian treści SIWZ na stronie Zamawiającego.


