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Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy mostów 

2022/S 101-278804 

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:278804-2022:TEXT:PL:HTML#id0-I.
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:278804-2022:TEXT:PL:HTML#id1-II.
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:278804-2022:TEXT:PL:HTML#id2-VI.
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:278804-2022: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: 

20/05/2022 

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.1.1 

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: III.1)Warunki udziału III.1.1)Zdolność 

do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 

zawodowego lub handlowego 

Zamiast:  

Wykaz i krótki opis warunków:  

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione 

warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia 

określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, sytuacji 

finansowej, zdolności technicznej lub zawodowej, tj. muszą: a) spełniać warunki, o których 

mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp i wykazać ich spełnianie na poziomie wymaganym przez 

Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w Sekcji III.1.1), III.1.2) i III.1.3) 

niniejszego ogłoszenia oraz b) nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 

108 ust. 1 (obligatoryjne przesłanki wykluczenia), art. 108 ust. 2 oraz na podstawie art. 109 

ust. 1 pkt. 1, 4, 5, 8 i 10 (fakultatywne przesłanki wykluczenia) ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych, a także na podstawie art. 7 ust. 1 ustawa z dnia 13 

kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

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


Uwaga 1: Zasady spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – zgodnie z informacjami zawartymi w 

SWZ, w szczególności w Rozdziale VIII Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców [pkt 2)]. 

Uwaga 2: Zasady polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, o których mowa w art. 118 Ustawy Pzp – zgodnie z informacjami zawartymi w SWZ, 

w szczególności w Rozdziale VIII Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców [pkt 3)]. 

Pełna, usystematyzowana treść warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów 

składanych przez Wykonawcę (ROZDZIAŁ IX. DWA - JEDZ, PODMIOTOWE ŚRODKI 

DOWODOWE ORAZ INNE DOKUMENTY LUB OŚWIADCZENIA, JAKIE 

ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ WYKONAWCY ORAZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE 

FORMY ICH SKŁADANIA) w ramach poszczególnych etapów postępowania (wraz z ofertą, 

bądź na wezwanie Zamawiającego) znajduje się w SWZ - postępowanie numer 

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

Powinno być:  

Wykaz i krótki opis warunków:  

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione 

warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia 

określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, sytuacji 

finansowej, zdolności technicznej lub zawodowej, tj. muszą: a) spełniać warunki, o których 

mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp i wykazać ich spełnianie na poziomie wymaganym przez 

Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w Sekcji III.1.1), III.1.2) i III.1.3) 

niniejszego ogłoszenia oraz b) nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 

108 ust. 1 (obligatoryjne przesłanki wykluczenia), art. 108 ust. 2 oraz na podstawie art. 109 

ust. 1 pkt. 1, 4, 5, 8 i 10 (fakultatywne przesłanki wykluczenia) ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych, a także na podstawie art. 7 ust. 1 ustawa z dnia 13 

kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz na podstawie 

art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków 

ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. 

Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym 

rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 

dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi 

sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 

2022/576. 

Uwaga 1: Zasady spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – zgodnie z informacjami zawartymi w 

SWZ, w szczególności w Rozdziale VIII Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców [pkt 2)]. 

Uwaga 2: Zasady polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, o których mowa w art. 118 Ustawy Pzp – zgodnie z informacjami zawartymi w SWZ, 

w szczególności w Rozdziale VIII Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców [pkt 3)]. 

Pełna, usystematyzowana treść warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów 

składanych przez Wykonawcę (ROZDZIAŁ IX. DWA - JEDZ, PODMIOTOWE ŚRODKI 



DOWODOWE ORAZ INNE DOKUMENTY LUB OŚWIADCZENIA, JAKIE 

ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ WYKONAWCY ORAZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE 

FORMY ICH SKŁADANIA) w ramach poszczególnych etapów postępowania (wraz z ofertą, 

bądź na wezwanie Zamawiającego) znajduje się w SWZ - postępowanie numer 

PIM/04/22/ZP25/2016-86, w tym z uwzględnieniem odwołania z dnia 9 maja 2022 r. 

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:  

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; 

– 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); 

(2) Projektant branży drogowej – wymagania:  

– uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej 

drogowej; 

– min. staż projektowy – 60 miesięcy;  

– doświadczenie - liczba wykonanych projektów w odpowiedniej specjalności – 3, w tym 

minimum 2 projekty budowlane i wykonawcze lub projekty budowlano- wykonawcze branży 

drogowej dot. budowy nowej drogi / ulicy lub rozbudowy lub przebudowy istniejącej drogi / 

ulicy o nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno- asfaltowej wraz z infrastrukturą rowerową, 

odwodnieniem, oświetleniem, przebudową kolizji - gdzie długość zaprojektowanej ulicy 

wynosi minimum 500 m (każdy projekt); 

(3) Projektant branży mostowej – wymagania:  

– uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej 

mostowej;  



– min. staż projektowy – 60 miesięcy;  

– liczba wykonanych projektów w odpowiedniej specjalności – 3, w tym minimum 2 projekty 

budowlane i wykonawcze lub projekty budowlano- wykonawcze branży inżynieryjnej 

mostowej obejmujący budowę (w tym odbudowę) obiektu mostowego o rozpiętości przęseł 

minimum 50 m (każdy obiekt) nad wodą płynącą; 

(4) Projektant robót elektroenergetycznych – wymagania:  

– uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;  

– min. staż projektowy - 60 miesięcy;  

– doświadczenie (liczba wykonanych projektów w odpowiedniej specjalności) – 4, w tym 

minimum 2 ... 

(...) 

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 w Rozdziale VIII SWZ - PIM/04/22/ZP25/2016-86. 

Powinno być:  

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 

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

– min. staż projektowy – 60 miesięcy; 

– doświadczenie – wykonał minimum 4 projekty, w tym co najmniej 1 projekt wykonawcze 

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

minimum 40 m (każdy obiekt);  

(2) Projektant branży drogowej – wymagania:  

– uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej 

drogowej; 



– min. staż projektowy – 60 miesięcy;  

– doświadczenie - liczba wykonanych projektów w odpowiedniej specjalności – 3, w tym 

minimum 2 projekty budowlane i wykonawcze lub projekty budowlano- wykonawcze branży 

drogowej dot. budowy nowej drogi / ulicy lub rozbudowy lub przebudowy istniejącej drogi / 

ulicy o nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno- asfaltowej wraz z infrastrukturą rowerową, 

odwodnieniem, oświetleniem, przebudową kolizji - gdzie długość zaprojektowanej ulicy 

wynosi minimum 500 m (każdy projekt); 

(3) Projektant branży mostowej – wymagania:  

– uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej 

mostowej;  

– min. staż projektowy – 60 miesięcy;  

– liczba wykonanych projektów w odpowiedniej specjalności – 3, w tym minimum 2 projekty 

budowlane i wykonawcze lub projekty budowlano- wykonawcze branży inżynieryjnej 

mostowej obejmujący budowę (w tym odbudowę) obiektu mostowego o długości minimum 

50 m (każdy obiekt) nad wodą płynącą;  

(4) Projektant robót elektroenergetycznych – wymagania:  

– uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;  

– min. staż projektowy - 60 miesięcy;  

– doświadczenie (liczba wykonanych projektów w odpowiedniej specjalności) – 4, w tym 

minimum 2 ... 

(...) 

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 w Rozdziale VIII SWZ - PIM/04/22/ZP25/2016-86, w 

tym z uwzględnieniem odwołania z dnia 9 maja 2022 r. 

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 

Zamiast:  

Data: 31/05/2022 

Czas lokalny: 10:00 

Powinno być:  

Data: 07/06/2022 

Czas lokalny: 10:00 

Numer sekcji: IV.2.6 



Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.6)Minimalny okres, w którym 

oferent będzie związany ofertą 

Zamiast:  

Data: 27/09/2022 

Powinno być:  

Data: 04/10/2022 

Numer sekcji: IV.2.7 

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.7)Warunki otwarcia ofert 

Zamiast:  

Data: 31/05/2022 

Czas lokalny: 11:00 

Powinno być:  

Data: 07/06/2022 

Czas lokalny: 11:00 

VII.2)Inne dodatkowe informacje: 

Zmiana OoZ związana ze zmianą SWZ po uwzględnieniu Odwołania z dnia 9 maja 2022 r. 

oraz wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835). 

 


