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Polska-Poznań: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 

wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 

2021/S 060-148179 

Wstępne ogłoszenie informacyjne 

Niniejsze ogłoszenie jest zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie 

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 Miasta 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 

I.1)Nazwa i adresy 

Oficjalna nazwa: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. w imieniu 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 
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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 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 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 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 Orange Polska S.A. z 

siedzibą w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa 

Adres pocztowy: pl. Wiosny Ludów 2 
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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.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: 

Negocjacje bez ogłoszenia – Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu 

wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w 

pasaż kultury 

Numer referencyjny: PIM/03/21/ZP11/2020-273 

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: 

Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem 

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

Opis przedmiotu zamówienia w prowadzonym postępowaniu stanowi opis przedmiotu 

zamówienia dla unieważnionej procedury 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 23.12.2020 z uwzględnieniem wyjaśnień treści SIWZ i zmian 

treści SIWZ – komplet zamieszczony na stronie internetowej: 
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https://pim.poznan.pl/dokumenty-zp/dokumentacja-postepowania-postepowanie-numer-

pim1220zp662020-273 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość 

Wartość bez VAT: 75 148 577.20 PLN 

II.1.6)Informacje o częściach 

To zamówienie podzielone jest na części: nie 

II.2)Opis 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Poznań 

II.2.4)Opis zamówienia: 

1) Zamawiający zamierza udzielić zamówienia na podstawie art. 208 ust. 1 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej 

dalej ustawą lub Pzp, w związku z art. 209 ust. 1 pkt 1 ustawy, tj. po spełnieniu następujących 

przesłanek: w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nr 

PIM/12/20/ZP66/2020-273 prowadzonego pod tym samym tytułem – numer ogłoszenia o 

zamówieniu w Dz.U. UE 2020/S 250-623164 z 23.12.2020 nie zostały złożone żadne oferty 

(Zamawiający unieważnił postępowanie dnia 15 marca 2021 r.), a pierwotne warunki 

zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Zamawiający wprowadził wyłącznie 

zmiany nieistotne - dostosował dokumentację postępowania do nowelizacji ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

Zamawiający zaprasza do negocjacji Wykonawców wybranych w oparciu o analizę ubiegania 

się o udzielenie zamówienia nr PIM/12/20/ZP66/2020-273 oraz wcześniej udzielonych umów 

zawieranych przez PIM Sp. z o.o. i Miasto Poznań o zbliżonym zakresie i wartości 

potwierdzających posiadanie wymaganego potencjału i doświadczenia niezbędnych do 

realizacji niniejszego zamówienia nr: PIM-RU-19/2021, PIM-RU-154/2017, PIM- RU-

164/2020, PIM-RU-33/2021, PIM-RU-111/2016, PIM-RU-211/2020, KPRM-

III.062.5.1.2020. 

Zaproszeni Wykonawcy: 

a) Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa; 

a) Tormel Sp. z o.o., ul. Przemyska 5, 61-324 Poznań; 

b) Skanska S.A., al. Solidarności 173, 00-877 Warszawa; 

c) Wuprinż S.A., ul. Straży Ludowej 35, 60-465 Poznań; 

d) PORR S.A., ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa. 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji/rękojmi (OGR) / Waga: 10 
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Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kierownika budowy lub kierownika robót w 

specjalności drogowej (KB) / Waga: 12 

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie koordynatora zespołu projektowego Wykonawcy 

/ architekta (KZP) / Waga: 12 

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie managera BIM lub koordynatora / projektanta 

BIM (BIM) / Waga: 6 

Cena - Waga: 60 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

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

zakupów 

Koniec: 15/06/2023 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

II.2.11)Informacje o opcjach 

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 8.5.2019 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

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:  

Zgodnie z dokumentami zamówienia 

Zgodnie z warunkami zamówienia dla unieważnionej procedury 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 23.12.2020 z uwzględnieniem wyjaśnień treści SIWZ i zmian 

treści SIWZ 

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia 

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe 

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia 

III.2)Warunki dotyczące zamówienia 

III.2.2)Warunki realizacji umowy: 

Zgodnie z dokumentami zamówienia 

Zgodnie z warunkami realizacji dla unieważnionej procedury 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 23.12.2020 z uwzględnieniem wyjaśnień treści SIWZ i zmian 

treści SIWZ 
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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 konkurencyjna z negocjacjami 

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 wyrażenia zainteresowania udziałem 

Data: 23/03/2021 

Czas lokalny: 09:00 

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

udziału: 

Polski 

IV.2.5)Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia: 

23/03/2021 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające 

VI.3)Informacje dodatkowe: 

Zamawiający przesłał zaproszenia do negocjacji w dniu 22 marca 2021 r. 

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. 

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. 
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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: 

22/03/2021 
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