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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:664153-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Nadzór nad robotami budowlanymi
2021/S 250-664153

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 238-627601)

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:
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INŻYNIERA KONTRAKTU WRAZ ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG NADZORU 
INWESTORSKIEGO PRZY PRZYGOTOWANIU I REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO: 
PRZEBUDOWA TRASY TRAMWAJOWEJ: – KÓRNICKA-OS. LECHA
Numer referencyjny: PIM11/21/ZP57/2014-11

II.1.2) Główny kod CPV
71247000 Nadzór nad robotami budowlanymi

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1.Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług 
nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa trasy tramwajowej: 
Kórnicka – os. Lecha (Odcinek I) w ramach zadania „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka – os. Lecha – 
rondo Żegrze wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” obejmującego: przebudowę 

24/12/2021 S250
https://ted.europa.eu/TED

1 / 5

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:627601-2021:TEXT:PL:HTML
mailto:zamowienia.publiczne@pim.poznan.pl
www.pim.poznan.pl


Dz.U./S S250
24/12/2021
664153-2021-PL

2 / 5

trasy tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowę przedłużenia ul. Pleszewskiej, przebudowę 
i budowę przystanków, wyposażenie infrastruktury drogowo-torowej w elementy stałej organizacji ruchu i 
bezpieczeństwa, przebudowę i budowę nowych chodników oraz dróg rowerowych, przebudowę i budowę 
infrastruktury: oświetlenia, kanalizacji deszczowej, wodociągowej, gazowej, elektrycznej i telekomunikacyjnej, 
budowie systemu monitoringu wizyjnego oraz wycinkę i nasadzenie drzew.
2. Skrócona nazwa postępowania: „IK – PRZEBUDOWA TRASY TRAMWAJOWEJ: KÓRNICKA – OS. LECHA 
(ODCINEK I)”

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

20/12/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 238-627601

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: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamiast:
a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi 
zostały wykonane lub są wykonywane – wg wzoru Załącznika nr 12 do SWZ, oraz załączeniem dowodów 
określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, 
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi 
zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli 
Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
Wykonawcy;
Powinno być:
a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi 
zostały wykonane lub są wykonywane – wg wzoru Załącznika nr 12 do SWZ, oraz załączeniem dowodów 
określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, 
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi 
zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli 
Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
Wykonawcy;
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamiast:
Zamawiający wymaga, by Wykonawca:
w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności 
jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie:
(1) co najmniej dwie usługi, polegające na pełnieniu funkcji inżyniera kontraktu lub inwestora zastępczego lub 
podobnie nazwanej usługi, w zakres której wchodziły jako minimum: sprawdzenie dokumentacji projektowej, 
kompleksowe zarządzanie robotami budowlanymi (w tym nadzór inwestorski) w zakresie technicznym, 
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terminowym, finansowym, sprawozdawczym oraz w zakresie zgodności z Kontraktem i wymaganiami Ustawy 
prawo budowlane i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, czynności w okresie realizacji 
inwestycji do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, przygotowanie dokumentów służących rozliczeniu 
inwestycji, rozliczenie robót budowlanych, dla inwestycji obejmującej budowę, rozbudowę lub przebudowę 
torowiska tramwajowego długości co najmniej 500m (lub odpowiednio 1000 mtp) wraz z trakcją - o wartości 
nadzorowanych robót co najmniej 20 000 000,00 zł brutto każda,
oraz
(2) co najmniej jedną usługę, polegającą na pełnieniu funkcji inżyniera kontraktu lub inwestora zastępczego lub 
podobnie nazwanej usługi, w zakres której wchodziły jako minimum: sprawdzenie dokumentacji projektowej, 
kompleksowe zarządzanie robotami budowlanymi (w tym nadzór inwestorski) w zakresie technicznym, 
terminowym, finansowym, sprawozdawczym oraz w zakresie zgodności z Kontraktem i wymaganiami Ustawy 
prawo budowlane i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, czynności w okresie realizacji 
inwestycji do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, przygotowanie dokumentów służących rozliczeniu 
inwestycji, rozliczenie robót budowlanych, dla inwestycji obejmującej budowę, rozbudowę lub przebudowę 
drogi / ulicy o nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z infrastrukturą w postaci co najmniej 
oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej, sygnalizacji świetlnej i sieci telekomunikacyjnej - o wartości 
nadzorowanych robót co najmniej 3 000 000,00 zł brutto,
Powinno być:
Zamawiający wymaga, by Wykonawca:
w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej 
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie:
(1) co najmniej dwie usługi, polegające na pełnieniu funkcji inżyniera kontraktu lub inwestora zastępczego lub 
podobnie nazwanej usługi, w zakres której wchodziły jako minimum: sprawdzenie dokumentacji projektowej, 
kompleksowe zarządzanie robotami budowlanymi (w tym nadzór inwestorski) w zakresie technicznym, 
terminowym, finansowym, sprawozdawczym oraz w zakresie zgodności z Kontraktem i wymaganiami Ustawy 
prawo budowlane i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, czynności w okresie realizacji 
inwestycji do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, przygotowanie dokumentów służących rozliczeniu 
inwestycji, rozliczenie robót budowlanych, dla inwestycji obejmującej budowę, rozbudowę lub przebudowę 
torowiska tramwajowego długości co najmniej 500m (lub odpowiednio 1000 mtp) wraz z trakcją - o wartości 
nadzorowanych robót co najmniej 20 000 000,00 zł brutto każda,
oraz
(2) co najmniej jedną usługę, polegającą na pełnieniu funkcji inżyniera kontraktu lub inwestora zastępczego lub 
podobnie nazwanej usługi, w zakres której wchodziły jako minimum: sprawdzenie dokumentacji projektowej, 
kompleksowe zarządzanie robotami budowlanymi (w tym nadzór inwestorski) w zakresie technicznym, 
terminowym, finansowym, sprawozdawczym oraz w zakresie zgodności z Kontraktem i wymaganiami Ustawy 
prawo budowlane i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, czynności w okresie realizacji 
inwestycji do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, przygotowanie dokumentów służących rozliczeniu 
inwestycji, rozliczenie robót budowlanych, dla inwestycji obejmującej budowę, rozbudowę lub przebudowę 
drogi / ulicy o nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z infrastrukturą w postaci co najmniej 
oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej, sygnalizacji świetlnej i sieci telekomunikacyjnej - o wartości 
nadzorowanych robót co najmniej 3 000 000,00 zł brutto,
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamiast:
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(2) Inspektorem nadzoru w specjalności torowej – wymagania:
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń – 
zgodne z ustawą Prawo budowlane,
• co najmniej 60-miesięczne doświadczenie w nadzorowaniu / kierowaniu robotami budowlanymi,
• doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru robót torowych przy realizacji co najmniej 2 
zakończonych inwestycji obejmujących budowę, rozbudowę lub przebudowę torowiska tramwajowego długości 
co najmniej 500m wraz z trakcją o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 złotych brutto każda, w których 
zakresie była budowa, rozbudowa lub przebudowa torowiska tramwajowego wraz z trakcją.
Powinno być:
(2.1.) Inspektorem nadzoru w specjalności torowej – KOLEJ * – wymagania:
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej kolejowej bez ograniczeń – 
zgodne z ustawą Prawo budowlane,
• co najmniej 60-miesięczne doświadczenie w nadzorowaniu / kierowaniu robotami budowlanymi,
• doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru robót torowych przy realizacji co najmniej 2 
zakończonych inwestycji obejmujących budowę, rozbudowę lub przebudowę torowiska tramwajowego długości 
co najmniej 500m wraz z trakcją o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 złotych brutto każda, w których 
zakresie była budowa, rozbudowa lub przebudowa torowiska tramwajowego wraz z trakcją.
(2.2.) Inspektorem nadzoru w specjalności torowej – DROGI ** – wymagania:
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń – 
zgodne z ustawą Prawo budowlane,
• co najmniej 60-miesięczne doświadczenie w nadzorowaniu / kierowaniu robotami budowlanymi,
• doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru robót torowych przy realizacji co najmniej 2 
zakończonych inwestycji obejmujących budowę, rozbudowę lub przebudowę torowiska tramwajowego wraz z 
trakcją.
* realizacja na podstawie pozwoleń uzyskanych na podstawie przepisów ustawy o transporcie kolejowym;
** realizacja na podstawie ZRID”
Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamiast:
C.d. Minimalnego poziomu ewentualnie wymaganych standardów Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe:
UWAGA:
Zamawiający nie dopuszcza łączenia dwóch lub więcej z ww. funkcji przez jedną osobę, z wyjątkiem 
wskazanym w pkt. (1) oraz dopuszczalnym połączeniem funkcji wskazanych w pkt. (4) i (5) oraz niezależnie (6), 
(7) i (10) , pod warunkiem spełnienia wymagań dla poszczególnych zakresów;
Powinno być:
C.d. Minimalnego poziomu ewentualnie wymaganych standardów Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe:
UWAGA:
Zamawiający nie dopuszcza łączenia dwóch lub więcej z ww. funkcji przez jedną osobę, z wyjątkiem 
wskazanym w pkt. (1) oraz dopuszczalnym połączeniem funkcji wskazanych w pkt. (2.1.) i (2.2), (2.2.) i (3), (4) i 
(5) oraz niezależnie (6), (7) i (10), pod warunkiem spełnienia wymagań dla poszczególnych zakresów;
;
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 11/01/2022
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Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 13/01/2022
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 11/01/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 13/01/2022
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 10/04/2022
Powinno być:
Data: 12/04/2022

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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