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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:4270-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Roboty w zakresie konstruowania, 
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

2022/S 003-004270

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 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

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.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
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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:
PROJEKT – BUDOWA – CENTRUM – PL. WOLNOŚCI / UL. 27 GRUDNIA / UL. RATAJCZAKA / UL. 
KANTAKA / UL. FREDRY / UL. MIELŻYŃSKIEGO – MIASTO POZNAŃ / AQUANET
Numer referencyjny: PIM/12/21/ZP62/2021-301/2021-323

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 wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie prac budowlanych wraz z 
opracowaniem projektów wykonawczych dla zadań:
1) Rozbudowa drogi Plac Wolności i przebudowa fragmentu ul. 27 Grudnia,
2) Przebudowa ul. Ratajczaka na odcinku od ul. 27 Grudnia do ul. Św. Marcin,
3) Rozbudowa ulic: 27 Grudnia i Kantaka oraz przebudowa ul. Gwarnej,
4) Przebudowa torowiska tramwajowego linii dwutorowej w ciągu ul. Fredry i Mielżyńskiego w Poznaniu wraz z 
wymianą kabli trakcyjnych i sieci trakcyjnej”
2. Skrócona nazwa postępowania: „PROJEKT – BUDOWA – CENTRUM – PL. WOLNOŚCI / UL. 27 
GRUDNIA / UL. RATAJCZAKA / UL. KANTAKA / UL. FREDRY / UL. MIELŻYŃSKIEGO – MIASTO POZNAŃ / 
AQUANET”.
3. Miasto Poznań uzyskało dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 6.1 „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w 
miastach” (Fundusz Spójności) – nr umowy POIS.06.01.00-00-0032/16-00 oraz POIS.06.01.00-00-0030/16.

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
45000000 Roboty budowlane
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111300 Roboty rozbiórkowe
45113000 Roboty na placu budowy
45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
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45231220 Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232140 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych
45232310 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45233120 Roboty w zakresie budowy dróg
45233252 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233290 Instalowanie znaków drogowych
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45314310 Układanie kabli
45315700 Instalowanie stacji rozdzielczych
45316110 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331100 Instalowanie centralnego ogrzewania
45333000 Roboty instalacyjne gazowe
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
71245000 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje
71250000 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
77211600 Sadzenie drzew
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Poznań

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie prac budowlanych wraz z 
opracowaniem projektów wykonawczych dla zadań:
1) Rozbudowa drogi Plac Wolności i przebudowa fragmentu ul. 27 Grudnia,
2) Przebudowa ul. Ratajczaka na odcinku od ul. 27 Grudnia do ul. Św. Marcin,
3) Rozbudowa ulic: 27 Grudnia i Kantaka oraz przebudowa ul. Gwarnej,
4) Przebudowa torowiska tramwajowego linii dwutorowej w ciągu ul. Fredry i Mielżyńskiego
w Poznaniu wraz z wymianą kabli trakcyjnych i sieci trakcyjnej"
obejmującego wykonanie prac projektowych / robót budowlanych w ramach:
a) zakresu Miasta Poznania:
• „Rozbudowa drogi Plac Wolności i przebudowa fragmentu ul. 27 Grudnia” 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” - Zakres 2.3 Programu Centrum
• „Przebudowa ul. Ratajczaka na odcinku od ul. 27 Grudnia do ul. Św. Marcin” w ramach zadania „Program 
Centrum – etap II – Budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicy 
Ratajczaka” - Zakres 2.3.1 Programu Centrum
• „Rozbudowa ulic: 27 Grudnia i Kantaka oraz przebudowa ul. Gwarnej” 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” - Zakres 2.4 Programu Centrum
• „Przebudowa torowiska tramwajowego linii dwutorowej w ciągu ul. Fredry i Mielżyńskiego
w Poznaniu”
b) zakresu Aquanet S.A.:
• „3-05-20-156-0 – Poznań – sieć wodociągowa w ul. Św. Marcina – Zakres 2.3”, „
• „5-05-20-153-0 – Poznań – kana
2. Zakres robót budowlanych został szczegółowo określony w Programach Funkcjonalno-Użytkowych, 
Projektach Budowlanych stanowiących Załączniki nr 2-3 do SWZ.
2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
3. Niniejsze postępowanie prowadzone jest wspólnie przez dwóch 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 Aquanet S.A. 
występuje Pełnomocnik – Inwestor Zastępczy – Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmian przyszłej umowy z Wykonawcą zgodnie z zapisami wzoru umowy 
oraz przepisami Ustawy.
6. W sprawach nieuregulowanych SWZ (i odpowiednio ogłoszeniem), bądź w sytuacji rozbieżności zapisów 
SIWZ (odpowiednio ogłoszenia) w stosunku do Ustawy Pzp, odpowiednie zastosowanie i nadrzędne znaczenie 
mają przepisy Ustawy Pzp.
7. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7) Ustawy Pzp (do 50% 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, torowiska, trakcji, 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 
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architektury). Warunkiem udzielenia zamówień podobnych (na roboty lub usługi) będą okoliczności wskazane w 
Rozdziale V - Opis Przedmiotu Zamówienia - pkt. 31. SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / rękojmi (OGR) / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie Kierownika budowy (DKB) / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 600
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 ZASTOSOWANIE PRAWA OPCJI:
1. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w odniesieniu do wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie:
a) Inwestycji PIM w ramach zakresu 2.4., który obejmuje rozbudowę ul. 27 Grudnia (pomiędzy granicą Zakresu 
2.3 i skrzyżowaniem z ul. Gwarną/Fredry/Mielżyńskiego) i ul. Kantaka oraz przebudowę ul. Gwarnej wraz ze 
skrzyżowaniem z ul. św. Marcin. W ramach Inwestycji planuje się przebudować jezdnię, torowisko tramwajowe 
wraz z przystankami, chodniki, zieleń i wloty ul. Fredry i Mielżyńskiego oraz usunąć kolidujące uzbrojenie 
naziemne i podziemne wraz z budową nowego,
b) Inwestycji AQ w ramach zakresu 2.4, który obejmuje przebudowę uzbrojenia wodno-kanalizacyjnego w 
ramach rozbudowy ulic: 27 Grudnia i Kantaka oraz przebudowy ul. Gwarnej. W ramach Inwestycji planuje się 
modernizację i przebudowę sieci i przyłączy kanalizacyjnych.
2. Prawo opcji ma charakter dodatkowy w stosunku do głównego Przedmiotu Umowy, a jej realizacja 
uzależniona jest od woli Zamawiającego podjętej w maksymalnym terminie do 90 dni od dnia zawarcia Umowy. 
Decyzja Zamawiającego będzie wynikać z posiadanych środków finansowych przeznaczonych na realizację 
usług i robót objętych prawem opcji odrębnie dla Inwestycji PIM w ramach zakresu 2.4. objętej prawem opcji 
oraz dla inwestycji Aquanet w ramach zakresu 2.4. objętej prawem opcji. Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje 
do wiadomości i akceptuje, że realizacja usług i robót budowlanych objętych prawem opcji jest uzależniona od 
dyskrecjonalnej decyzji Zamawiającego, a także że nie będzie podnosił wobec Zamawiającego jakichkolwiek 
roszczeń z tytułu braku realizacji tej części
3. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji, wynagrodzenie należne za tę część wynosić będzie nie więcej 
niż 80 % wynagrodzenia za realizację zakresu podstawowego / gwarantowanego.
4. SZCZEGÓŁOWE REGULACJE DOT. PRAWA OPCJI (W TYM TERMINY REALIZACJI DLA 
TEGO ZAKRESU PRAC) ZAWARTO W PROJEKTOWANYCH POSTANOWIENIACH UMOWNYCH, 
STANOWIĄCYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ, W SZCZEGÓLNOŚCI W § 36 UMOWY.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Miasto Poznań uzyskało dofinansowanie ze środków pomocowych UE w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 6.1 „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w 
miastach” (Fundusz Spójności) – nr umowy POIS.06.01.00-00-0032/16-00 oraz POIS.06.01.00-00-0030/16-00.
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II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia Wadium w kwocie 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych). 2. 
Zamawiający ustala Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na 5% całkowitej ceny podanej w ofercie. 3. 
Szczegółowe terminy realizacji, w tym pielęgnacji zieleni zgodnie z SWZ. 4) Termin w Sekcji II.2.7 jest terminem 
zakończenia i odbiorów dla Etapów I-III (w szczególności robót budowlanych).

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:
1. 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 i 2 
(obligatoryjne przesłanki wykluczenia) 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.
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 w ramach poszczególnych etapów postępowania (wraz z ofertą bądź na wezwanie 
Zamawiającego) znajduje się w SWZ.
C.d. Minimalnego poziomu ewentualnie wymaganych standardów Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe:
(9) Kierownika robót w specjalności teletechnicznej – min. 1 osoba posiadająca:
a. uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń,
b. min. staż zawodowy – minimum 36-miesięczne doświadczenie
w nadzorowaniu/kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń,
c. doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót telekomunikacyjnych przy 
realizacji co najmniej 2 zakończonych kontraktów (przez zakończony kontrakt rozumieć uzyskanie pozwolenia 
na użytkowanie lub zgłoszenie zakończenia robót budowlanych do nadzoru budowlanego) obejmujących 
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budowę lub przebudowę sieci telekomunikacyjnych, w tym co najmniej 1 zawierający system monitoringu 
miejskiego,
(10) Kierownikiem robót terenów zielonych – min. 1 osobą posiadającą:
a. uprawnienia inspektora nadzoru terenów zieleni wydane przez SITO (Stowarzyszenie Naukowo- Techniczne 
Inżynierów i Techników Ogrodnictwa) lub OSTO (Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów) lub 
równoważne,
b. min. staż zawodowy – minimum 36-miesięczne doświadczenie w nadzorowaniu / kierowaniu robotami 
związanymi z realizacją (wykonaniem) terenów zielonych,
c. doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót terenów zielonych (lub równoważnym) przy 
realizacji co najmniej 2 zakończonych kontraktów (przez zakończony kontrakt rozumieć uzyskanie pozwolenia 
na użytkowanie lub zgłoszenie zakończenia robót budowlanych do nadzoru budowlanego) obejmujących 
budowę lub przebudowę drogi lub ulicy wraz z nasadzeniami drzew.
Szczegółowe uwagi dot. Personelu Wykonawcy w ramach warunku dot. zdolności technicznej i kwalifikacji 
zawodowych zgodnie z SWZ - Rozdział VIII - pkt. 2 (str. 17-18 SWZ).
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.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących 
oświadczeń lub dokumentów:
a) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego 
ubezpieczenia;
b) 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
C.d. Minimalnego poziomu ewentualnie wymaganych standardów Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe:
UWAGA:
(5) Kierownika robót w specjalności konstrukcyjno- budowlanej – min. 1 osoba posiadająca:
a. uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń,
b. min. staż zawodowy – minimum 60-miesięczne doświadczenie w nadzorowaniu / kierowaniu robotami 
budowlanymi w zakresie specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń,
c. doświadczenie zawodowe – min. 1 robota konstrukcyjno- budowlana – o wartości robót co najmniej 
1.000.000,00 PLN brutto;
(6) Kierownika robót w specjalności torowej – min. 1 osoba posiadająca:
a. uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń,
b. min. staż zawodowy – minimum 36-miesięczne doświadczenie w nadzorowaniu / kierowaniu robotami 
budowlanymi w zakresie specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń,
c. doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót torowych lub drogowych 
przy realizacji co najmniej 2 zakończonych kontraktów (przez zakończony kontrakt rozumieć uzyskanie 
pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenie zakończenia robót budowlanych do nadzoru budowlanego) 
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obejmujących budowę lub przebudowę torowiska tramwajowego długości co najmniej 500m wraz z trakcją – o 
wartości robót co najmniej 10.000.000,00 PLN brutto każda,
(7) Kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej (instalacji sanitarnych) – min. 1 osobą posiadającą:
a. uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodnych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
b. min. staż zawodowy – minimum 36-miesięczne doświadczenie
w nadzorowaniu / kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodnych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
c. 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,
(8) Kierownika robót w specjalności instalacyjnej elektrycznej i elektroenergetycznej – min. 1 osoba 
posiadająca:
a. uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
b. min. staż zawodowy – minimum 36-miesięczne doświadczenie
w nadzorowaniu/kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
c. doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót elektrycznych/
elektroenergetycznych przy realizacji co najmniej 2 zakończonych kontraktów (przez zakończony kontrakt 
rozumieć uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenie zakończenia robót budowlanych do nadzoru 
budowlanego) obejmujących budowę lub przebudowę sieci elektrycznej/elektroenergetycznej, w tym co 
najmniej 1 kontrakt obejmował oświetlenie, sygnalizację świetlną oraz tramwajową sieć trakcyjną,
c.d. w sekcji III.1.1) Zdolność do prowadzenia [...].
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający wymaga, by Wykonawca
a) posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia w wysokości minimum 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),
b) posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 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).
C.d. Minimalnego poziomu ewentualnie wymaganych standardów Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe:
(3) Kierownika Budowy - – min. 1 osoba posiadająca:
a. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez 
ograniczeń,
b. min. staż zawodowy – minimum 60-miesięczne doświadczenie w nadzorowaniu / kierowaniu robotami 
budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń,
c. doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy przy realizacji co najmniej:
• jednego zakończonego kontraktu (przez zakończony kontrakt rozumieć uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 
lub zgłoszenie zakończenia robót budowlanych do nadzoru budowlanego) obejmujących budowę lub 
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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 – o wartości robót co najmniej 
20.000.000,00 PLN brutto,
• jednego zakończonego kontraktu (przez zakończony kontrakt rozumieć uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 
lub zgłoszenie zakończenia robót budowlanych do nadzoru budowlanego) obejmujących budowę lub 
przebudowę drogi lub ulicy wraz z nawierzchnią drogową o długości minimum 300 m i min. 3 dowolnych sieci 
podziemnych – o wartości robót co najmniej 20.000.000,00 PLN brutto
d. doświadczenie min. 18-miesięcy w kierowaniu robotami budowlanymi prowadzonymi przy zabytkach 
nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury,
(4) Kierownika robót w specjalności drogowej – min. 1 osoba posiadająca:
a. uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń,
b. min. staż zawodowy – minimum 36-miesięczne doświadczenie w nadzorowaniu / kierowaniu drogowymi 
robotami budowlanymi w zakresie specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń,
c. doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub robót drogowych przy realizacji co najmniej 
2 zakończonych kontraktów (przez zakończony kontrakt rozumieć uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub 
zgłoszenie zakończenia robót budowlanych do nadzoru budowlanego) obejmujących budowę lub przebudowę 
drogi lub ulicy o długości minimum 300 m wraz z nawierzchnią i chodnikami oraz infrastrukturą w postaci min. 3 
dowolnych sieci podziemnych – o wartości robót co najmniej 20.000.000,00 PLN brutto każda,
c.d. w sekcji III.1.2) Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących 
oświadczeń lub dokumentów:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich (10) 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 12 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;
b) 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 
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do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru Załącznika nr 13 do SWZ;
C.d. Minimalnego poziomu ewentualnie wymaganych standardów Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe:
(2) Projektantów branżowych (min. 1 osoba w każdej branży) posiadającymi:
a. uprawnienia:
• branża drogowa - uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez 
ograniczeń,
• branża konstrukcyjna – uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
bez ograniczeń,
• branża torowa - uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez 
ograniczeń, bez ograniczeń,
• branża instalacyjna - uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
• branża elektryczna i elektroenergetyczna – uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
• branża teletechniczna – uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń
• branża architektoniczna – uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez 
ograniczeń
• 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
b. min. staż zawodowy – minimum 36-miesięczne doświadczenie zawodowe w projektowaniu w danej branży 
bez ograniczeń (za wyjątkiem branży zieleni),
c.d. w sekcji III.1.2) Ogłoszenia - Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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.
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 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
(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 
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wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, elektroenergetycznych, deszczowych, telekomunikacyjnych, 
monitoringu – o wartości robót co najmniej 20.000.000,00 PLN brutto każda,
Odnośnie wymagań dot. doświadczenia Wykonawcy, co do zakresu wykonanych projektów wykonawczych 
i robót budowlanych Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie i wykonanie torowiska kolejowego, zamiast 
tramwajowego
i potwierdzenie ww. przez oddzielne referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz 
którego usługi lub roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego 
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Odnoście wymagań dot. doświadczenia Wykonawcy, co do zakresu wykonanych projektów wykonawczych i 
robót budowlanych Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie / wykonanie kanalizacji ogólnospławnej zamiennie 
z sanitarną.
skierował do realizacji zamówienia zespół składający się co najmniej z:
(1) Koordynatora zespołu projektowego Wykonawcy– min. 1 osoba posiadająca:
a. uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń,
b. min. staż zawodowy – minimum 60-miesięczne doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania w 
specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń,
c. 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.
c.d. w sekcji III.1.3) Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji.
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.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy 
w sprawie zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.
2. Zamawiający określił szczegółowe terminy realizacji przedmiotu zamówienia w Rozdziale VI SWZ i 
odpowiednio w postanowieniach wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.

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: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
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Data: 08/02/2022
Czas lokalny: 11:00

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: 07/06/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 08/02/2022
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

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 03.08.2020 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.
2. Jednocześnie Poznańskie Inwestycje Miejskie Spółka z o. o. z siedzibą w Poznaniu działa w imieniu i na 
rzecz Aquanet S. A. w związku z Umową / Porozumieniem o inwestorstwo zastępcze zawartą pomiędzy 
Miastem Poznań i ww. o wspólnym przeprowadzeniu postępowania oraz udzieleniu zamówienia publicznego.
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 
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wadium i znwu (zabezpieczenia należytego wykonania umowy) wnoszonych w formie innej niż pieniężna 
(Beneficjent – Miasto Poznań wraz z Aquanet S. A. - każdy odrębnie).
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 Wykonawce w ramach poszczególnych etapów postępowania (wraz z ofertą bądź na wezwanie 
Zamawiającego) znajduje się w SWZ, w szczególności:
a) w Rozdziale VIII SWZ - KWALIFIKACJA PODMIOTOWA WYKONAWCÓW,
b) w Rozdziale X SWZ- JEDZ, PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE ORAZ INNE DOKUMENTY LUB 
OŚWIADCZENIA, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ WYKONAWCY ORAZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE 
FORMY ICH SKŁADANIA.
4. W związku z pkt 3 powyżej Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do 
zapoznania się z pełna treścią SWZ wraz z załącznikami.
5. Zamawiający przewiduje zastosowanie w ramach prowadzonego postępowania procedury, o której mowa w 
art. 139 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Pełna nazwa postępowania: Wykonanie prac budowlanych wraz z opracowaniem projektów wykonawczych 
dla zadań:
1) Rozbudowa drogi Plac Wolności i przebudowa fragmentu ul. 27 Grudnia,
2) Przebudowa ul. Ratajczaka na odcinku od ul. 27 Grudnia do ul. Św. Marcin,
3) Rozbudowa ulic: 27 Grudnia i Kantaka oraz przebudowa ul. Gwarnej,
4) Przebudowa torowiska tramwajowego linii dwutorowej w ciągu ul. Fredry i Mielżyńskiego
w Poznaniu wraz z wymianą kabli trakcyjnych i sieci trakcyjnej.

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:
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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.
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:
31/12/2021
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