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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:131852-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Roboty w zakresie kolei tramwajowej
2020/S 056-131852

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 038-089081)

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
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 torowisk w ulicach Wierzbięcice i 28 czerwca 1956 roku
Numer referencyjny: PIM/02/20/ZP12/2014-13

II.1.2) Główny kod CPV
45234121

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 torowisk w ul. Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 r.” obejmującego: przebudowę torowiska wraz
siecią trakcyjną w ul. Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 r. (na odc. od stacji paliw na ul. Wierzbięcice do ul.
Krzyżowej/Kilińskiego), przebudowę układu drogowego, modernizację stacji prostownikowej „Pamiątkowa”,
przebudowę przystanków, wyposażenie infrastruktury drogowo-torowej w elementy stałej organizacji ruchu i
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bezpieczeństwa, przebudowę chodników oraz przebudowę i budowę infrastruktury: oświetlenia, kanalizacji
deszczowej, wodociągowej, gazowej, elektrycznej i telekomunikacyjnej oraz wycinkę i nasadzenie drzew.
2. Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014–2020 ramach działania 6.1 „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach” (Fundusz Spójności)
– nr umowy POIS.06.01.00-00-0036/16-00.

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

16/03/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 038-089081

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: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe. Minimalny
poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamiast:
c) co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie chodników o

nawierzchni kamiennej i powierzchni nie mniejszej niż 1 000 m2.
Powinno być:
c) co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie chodników i/lub

ulic o nawierzchni kamiennej i powierzchni nie mniejszej niż 1 000 m2.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
1. Inwestor Zastępczy – Poznańskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu działa w imieniu
i na rzecz Miasta Poznania na podstawie Zarządzenia nr 407/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 11
czerwca 2018 r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonywania aktem
założycielskim spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Poznaniu, a także pełnomocnictw udzielonych spółce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadań
inwestycyjnych oraz Wskazania do Realizacji przekazanego przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu
(ZTM) – Dysponenta środków z budżetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego
zadania inwestycyjnego.
Jednocześnie Poznańskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu działa w imieniu i na rzecz:
Aquanet S.A., Veolia Energia Poznań S.A. oraz Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w związku z Umowami
o inwestorstwo zastępcze zawartymi pomiędzy Spółką Poznańskie Inwestycje Miejskie a wspomnianymi
podmiotami o wspólnym przeprowadzeniu postępowania oraz udzieleniu zamówienia publicznego.
Powinno być:
1. Inwestor Zastępczy – Poznańskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu działa w imieniu
i na rzecz Miasta Poznania na podstawie Zarządzenia nr 407/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 11
czerwca 2018 r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonywania aktem
założycielskim spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Poznaniu, a także pełnomocnictw udzielonych spółce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji
zadań inwestycyjnych oraz Wskazania do Realizacji przekazanego przez Zarząd Transportu Miejskiego
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w Poznaniu(ZTM) – Dysponenta środków z budżetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie
przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
Jednocześnie Poznańskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu działa w imieniu i na rzecz:
Aquanet S.A. oraz Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w związku z Umowami o inwestorstwo zastępcze
zawartymi pomiędzy Spółką Poznańskie Inwestycje Miejskie a wspomnianymi podmiotami o wspólnym
przeprowadzeniu postępowania oraz udzieleniu zamówienia publicznego.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 27/03/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 01/04/2020
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 27/03/2020
Czas lokalny: 14:00
Powinno być:
Data: 01/04/2020
Czas lokalny: 14:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Zmiany wprowadzone w treści ogłoszenia wynikają z Wyjaśnień – zmian wprowadzonych przez Zamawiającego
w 16.2.2020 (pismo 1052/PIM/03/20/DK/2014-13 wraz z załącznikami).


