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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:258675-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych
2020/S 107-258675

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 081-189954)

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

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej wraz z przebudową układu drogowego
Numer referencyjny: PIM/04/20/ZP25/2016-81

II.1.2) Główny kod CPV
45221121 Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: 
„Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej wraz z przebudową układu drogowego”, zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej i sztuki inżynierskiej oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Przedmiot zamówienia polega w szczególności na wykonaniu robót budowlanych obejmujących rozbudowę 
ulicy Kurlandzkiej na skrzyżowaniu z ulicą Wiatraczną i skrzyżowaniu z ulicą Bobrzańską wraz z przebudową 
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wiaduktu nad drogą wojewódzką nr 433 (ul. Bolesława Krzywoustego) w Poznaniu. Zamówienie obejmuje 
branże: mostową, drogową, sanitarną, elektryczną i telekomunikacyjną.
Zamówienie obejmuje również realizację usług/dostaw związanych z wykonywanymi robotami budowlanymi.
Dodatkowe informacje dotyczące szczegółowego zakresu zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy – 
Załączniku nr 1 do SIWZ oraz wielobranżowej dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 3.3. SIWZ.

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

02/06/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 081-189954

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: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamiast:
(1) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat 
przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), 
wykonał należycie co najmniej dwie budowy wraz z rozbiórką obiektów mostowych wieloprzęsłowych o długości 
co najmniej 80 m każdy, o konstrukcji zespolonej stalowo betonowej o wartości prac związanych z budową 
każdego z obiektów minimum 15 mln netto, wraz z wykonaniem branżowych robót towarzyszących, tj. budowy 
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sieci teletechnicznej, elektroenergetycznej, oświetleniowej oraz wodno-kanalizacyjnej w ramach każdej 
realizacji, w tym co najmniej jeden obiekt na obszarze zabudowanym
(2) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 
dysponował:
1) Kierownikiem budowy – wymagania:
— uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej zgodne z ustawą Prawo budowlane – 
posiadanie od co najmniej 120 miesięcy,
— co najmniej 48-miesięczne doświadczenie w nadzorowaniu/kierowaniu robotami budowlanymi w charakterze 
Kierownika budowy obiektów mostowych,
— doświadczenie zawodowe szczegółowe: na stanowisku kierownika budowy - minimum jedno zadanie 
polegające na budowie rozbiórce i budowie obiektu mostowego wraz
Z przebudową/budową drogi długości min 400m.
2) Kierownikiem robót mostowych – wymagania:
— uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej zgodne z ustawą Prawo budowlane – 
posiadanie od co najmniej 60 miesięcy,
— co najmniej 36-miesięczne doświadczenie w nadzorowaniu/kierowaniu robotami budowlanymi w charakterze 
Kierownika budowy i/lub kierownika robót branży mostowej
— doświadczenie zawodowe szczegółowe: na stanowisku Kierownika budowy i/lub kierownika robót branży 
mostowej przy realizacji co najmniej 1 budowy obiektu mostowego o długości minimum 80 m na obszarze 
zabudowanym.
3) Kierownikiem robót drogowych – wymagania:
— uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej zgodne z ustawą Prawo budowlane – 
posiadanie od co najmniej 60 miesięcy,
— co najmniej 24-miesięczne doświadczenie w nadzorowaniu/kierowaniu robotami budowlanymi w charakterze 
Kierownika budowy i/lub kierownika robót branży drogowej
— doświadczenie zawodowe szczegółowe: na stanowisku Kierownika budowy i/lub kierownika robót branży 
drogowej przy realizacji co najmniej 1 robót budowlanych polegających na budowie drogi wraz przebudową 
uzbrojenia podziemnego o wartości robót minimum 1 mln.
4) Kierownikiem robót antykorozyjnych – wymagania:
— certyfikat IBDIM lub równoważny do kierowania i nadzorowania robotami antykorozyjnymi na stalowych 
obiektach mostowych,
— co najmniej 36-miesięczne doświadczenie w nadzorowaniu/kierowaniu pracami
W zakresie wykonania powłok antykorozyjnych, w tym minimum dla 1 obiektu mostowego;
5) Kierownikiem robót elektrycznych – wymagania:
— uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
I urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodne z ustawą Prawo budowlane;
— co najmniej 24-miesięczne doświadczenie w nadzorowaniu/kierowaniu robotami budowlanymi w charakterze 
Kierownika budowy i/lub kierownika robót elektrycznych
6) Kierownikiem robót teletechnicznych – wymagania:
— uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
telekomunikacyjnych zgodne z ustawą Prawo budowlane,
— co najmniej 24-miesięczne doświadczenie w nadzorowaniu/kierowaniu robotami budowlanymi w charakterze 
Kierownika budowy i/lub kierownika robót telekomunikacyjnych.
CD. SEKCJA III.1.2. MINIMALNY POZIOM EWENTUALNIE WYMAGANYCH STANDARDÓW
Powinno być:
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(1) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich dziesięciu 
lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), 
wykonał należycie:
— co najmniej dwa zadania związane z rozbiórką obiektu mostowego,
— co najmniej dwa zadania związane z budową obiektu mostowego wieloprzęsłowego o długości co najmniej 
80 m, o konstrukcji zespolonej stalowo betonowej i o wartości prac związanych z budową obiektu mostowego 
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minimum 10 mln PLN brutto, wraz z wykonaniem branżowych robót towarzyszących, tj. budowy sieci 
teletechnicznej, elektroenergetycznej, oświetleniowej oraz wodno-kanalizacyjnej
W ramach każdego zadania, w tym co najmniej jeden obiekt mostowy na obszarze zabudowanym.
(2) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 
dysponował:
1) Kierownikiem budowy – wymagania:
— uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej zgodne z ustawą Prawo budowlane – 
posiadanie od co najmniej 120 miesięcy,
— co najmniej 48-miesięczne doświadczenie w nadzorowaniu/kierowaniu robotami budowlanymi w charakterze 
Kierownika budowy obiektów mostowych,
— doświadczenie zawodowe szczegółowe: na stanowisku Kierownika budowy - minimum jedno zadanie 
polegające na rozbiórce i budowie obiektu mostowego wraz z przebudową/budową drogi długości min 400 m.
2) Kierownikiem robót mostowych – wymagania:
— uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej zgodne z ustawą Prawo budowlane – 
posiadanie od co najmniej 60 miesięcy,
— co najmniej 36-miesięczne doświadczenie w nadzorowaniu/kierowaniu robotami budowlanymi w charakterze 
Kierownika budowy i/lub kierownika robót branży mostowej,
— doświadczenie zawodowe szczegółowe: na stanowisku Kierownika budowy i/lub kierownika robót branży 
mostowej przy realizacji co najmniej 1 budowy obiektu mostowego o długości minimum 80 m.
3) Kierownikiem robót drogowych – wymagania:
— uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej zgodne z ustawą Prawo budowlane – 
posiadanie od co najmniej 60 miesięcy,
— co najmniej 24-miesięczne doświadczenie w nadzorowaniu/kierowaniu robotami budowlanymi w charakterze 
Kierownika budowy i/lub kierownika robót branży drogowej,
— doświadczenie zawodowe szczegółowe: na stanowisku Kierownika budowy i/lub kierownika robót branży 
drogowej przy realizacji co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie drogi wraz przebudową 
uzbrojenia podziemnego o wartości robót minimum 1 mln PLN netto.
4) Kierownikiem robót antykorozyjnych – wymagania:
— certyfikat IBDIM lub równoważny do kierowania i nadzorowania robotami antykorozyjnymi
Na stalowych obiektach mostowych;
— co najmniej 36-miesięczne doświadczenie w nadzorowaniu/kierowaniu pracami w zakresie wykonania 
powłok antykorozyjnych, w tym minimum dla 1 obiektu mostowego.
5) Kierownikiem robót elektrycznych – wymagania:
— uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych zgodne z ustawą Prawo budowlane,
— co najmniej 24-miesięczne doświadczenie w nadzorowaniu/kierowaniu robotami budowlanymi w charakterze 
Kierownika budowy i/lub kierownika robót elektrycznych.
6) Kierownikiem robót teletechnicznych – wymagania:
— uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
telekomunikacyjnych zgodne z ustawą Prawo budowlane,
— co najmniej 24-miesięczne doświadczenie w nadzorowaniu/kierowaniu robotami budowlanymi
W charakterze Kierownika budowy i/lub kierownika robót telekomunikacyjnych;
Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamiast:
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UWAGA: DALSZA TREŚĆ DOTYCZY MINIMALNEGO POZIOMU EWENTUALNIE WYMAGANYCH 
STANDARDÓW Z SEKCJI III.1.3) ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE (treść 
zmieszczona w tej części ogłoszenia z uwagi na ograniczenie ilości znaków w sekcji dedykowanej dla Zdolności 
technicznej i kwalifikacji zawodowych - pełna usystematyzowana treść warunków udziału w postępowaniu 
znajduje się w dokumentach zamówienia):
7) Kierownikiem robót sanitarnych (wod-kan) – wymagania:
— uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodne z ustawą Prawo budowlane,
— co najmniej 24-miesięczne doświadczenie w nadzorowaniu/kierowaniu robotami budowlanymi w charakterze 
Kierownika budowy i/lub kierownika robót branży sanitarnej.
Uwaga:
a) Pojęcie „budowy” należy rozumieć zgodnie z definicją legalną zawartą
W art. 3 pkt. 6 ustawy Prawo budowlane – tj. jako „wykonywanie obiektu budowlanego
W określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego”
b) Pojęcie „obiekt mostowy” należy rozumieć zgodnie z definicją legalną zawartą
W przepisach Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.
c) Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia funkcji.
d) Za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej określonym uznane zostaną uprawnienia, które 
wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia 
wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw 
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA (strony umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym), z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 
18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. nr 63, poz. 394).
e) Wskazane wyżej uprawnienia winny być uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń.
f) W zakresie wykazywania wymaganego w pkt. 9.2.3. doświadczenia wartość robót dla kontraktów zawieranych 
w walucie obcej należy przeliczyć stosując średni kurs waluty obcej podawany przez Narodowy Bank Polski dla 
dnia zawarcia kontraktu.
Powinno być:
Uwaga: dalsza treść dotyczy minimalnego poziomu ewentualnie wymaganych standardów z sekcji III.1.3) 
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe (treść zmieszczona w tej części ogłoszenia z uwagi na 
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ograniczenie ilości znaków w sekcji dedykowanej dla Zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych - pełna 
usystematyzowana treść warunków udziału w postępowaniu znajduje się w dokumentach zamówienia):
7) Kierownikiem robót sanitarnych (wod-kan) – wymagania:
— uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodne z ustawą Prawo budowlane,
— co najmniej 24-miesięczne doświadczenie w nadzorowaniu/kierowaniu robotami budowlanymi w charakterze 
Kierownika budowy i/lub kierownika robót branży sanitarnej.
Uwaga:
a) Pojęcie „budowy” należy rozumieć zgodnie z definicją legalną zawartą w art. 3 pkt. 6 ustawy Prawo 
budowlane – tj. jako „wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 
nadbudowę obiektu budowlanego”
b) Pojęcie „obiekt mostowy” należy rozumieć zgodnie z definicją legalną zawartą
W przepisach Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.
c) Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia funkcji.
d) Za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej określonym uznane zostaną uprawnienia, które 
wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia 
wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw 
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA (strony umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym), z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 
18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (Dz.U. z 2008 r. nr 63, poz. 394).
e) Wskazane wyżej uprawnienia winny być uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń.
f) W zakresie wykazywania wymaganego w pkt 9.2.3. doświadczenia wartość robót dla kontraktów zawieranych 
w walucie obcej należy przeliczyć stosując średni kurs waluty obcej podawany przez Narodowy Bank Polski dla 
dnia zawarcia kontraktu.
Numer sekcji: II.2.5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia zamówienia
Zamiast:
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie Personelu Wykonawcy (DPW) / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: skrócenie terminów wykonania zamówienia (ST) / Waga: 10
Cena - Waga: 60
Powinno być:
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie Personelu Wykonawcy (DPW) / Waga: 18
Kryterium jakości - Nazwa: skrócenie terminów wykonania zamówienia (ST) / Waga: 10
Cena - Waga: 60
Okres gwarancji / rękojmi (OGR) - Waga: 10
Płatności dla Podwykonawców (PP) - Waga: 2
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
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Data: 05/06/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 17/06/2020
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 05/06/2020
Czas lokalny: 14:00
Powinno być:
Data: 17/06/2020
Czas lokalny: 14:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Zmiana ogłoszenia w związku z udzieleniem wyjaśnień oraz wprowadzeniem zmian (w tym w wyniku 
uwzględniania odwołań) dot. treści SIWZ 2.6.2020.
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