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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Roboty budowlane
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
PL
ul. Morska 350A
Gdynia
81-002
Polska
Osoba do kontaktów: Leszek Kasprzyk
Tel.: +48 587212820
E-mail: przetargi@skm.pkp.pl
Faks: +48 587212966
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.skm.pkp.pl
Adres profilu nabywcy: www.skm.pkp.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej
nr 250 wraz z modernizacją budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni oraz peronu SKM
Numer referencyjny: SKMMS.214.42.17

II.1.2)

Główny kod CPV
45000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej
nr 250 wraz z modernizacją budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni oraz peronu SKM na stacji Gdynia
Główna

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/06/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: SKMMU1e
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-057137
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Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 074-163548
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 13/04/2018
Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
Podstawy zmiany do Umowy
1.Zakazana jest istotna zmiana postanowień Umowy w stos. do treści Oferty, na podst., której dokonano wyboru
WYKONAWCY(dalej: WYK), z zastrz. zmian dopuszcz. zg. z art. 144 PZP oraz z zastrz. ust.2 §15
2.Dopuszcza się następ. rodzaje i warunki zmiany:
1)terminu realizacji przedm. zamówienia o czas opóźnienia, za który WYK nie ponosi odpowiedzialności w
przypadku:
a)działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie
b)prac lub badań archeologicznych, wykopalisk, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych umową
c)udzielenia zamówienia na roboty dodatk. mające wpływ na uzgodniony termin zakończenia realizacji Umowy
(powodujące konieczność jego wydłużenia)
d)wstrzymania realizacji robót przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchów i niewypałów
e)zmiany terminów realizacji modernizacji peronów objętych Projektem pn. „Budowa zintegrowanego [...]”
wskazanych w rozdz. II pkt 4.1 PFU
2)powierzenie PODWYKONAWCY określonego zakresu inwest.
3)przedstawicieli Stron
4)wysokości wynagrodzenia wynikająca z rezygnacji przez Zamawiającego z części prac zbędnych dla realizacji
Inwestycji, o wartość obliczoną na podstawie kosztorysu
3.Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagr., określonego w §9 ust.1, w
wypadku wystąpienia każdej ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 PZP, tj. zmiany:
1)stawki VAT
2)wysokości min. wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy z dn. 10.10.2002r. o
min. wynagrodzeniu za pracę
3)zasad podlegania ubezp. społ. lub ubezp. zdrow. lub wysokości stawki składki na ubezp. społeczne lub
zdrowotne
4.Zmiana wys. wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust.3 z
zastrzeżeniem ust.10 §15
5.W przypadku zmiany, o której mowa w ust.3 pkt 1 §15 wartość netto wynagrodzenia WYK nie zmieni się, a
określona w aneksie wartość brutto niewypłaconego wcześniej WYK wynagrodzenia zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepisów
6.W przypadku zmiany, o której mowa w ust.3 pkt 2 §15wynagrodzenie WYK ulegnie zmianie o wartość
wzrostu całk. kosztu WYK wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących
zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego min. wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich
obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu min. wynagrodzenia
7.W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 3 wynagrodzenie WYK ulegnie zmianie o wartość wzrostu
całk. kosztu WYK, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośr. wykonujących zamówienie na rzecz
ZAMAWIAJĄCEGO
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8.Z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust.3 pkt 1, wprowadzenie zmian wysok. wynagrodzenia wymaga
uprzedniego złożenia przez WYK oświadczenia o wysok. dodatk. kosztów wynikających z wprow. zmian z ust.3
pkt 2 i 3 wraz z uzasadnieniem i dowodami wykazującymi w sposób niewątpliwy wzrost kosztów wykonania
zamówienia, tj. w szczególności kalkulacji kosztów pracy z Oferty oraz kosztów pracy wynikających z bieżącego
i planowanego stanu zatrudnienia osób wykonujących pracę na rzecz WYK koniecznego przy realizacji
zamówienia z uwzgl. ust. 4, 6 i 7 §15. WYK winien wykazać także, jaki okres realizacji zamówienia jest objęty
wzrostem kosztów
9.W przyp., jeżeli uzasadnienie i dowody przedstawione przez WYK zgodnie z ust.8 będą niewystarczające
ZAMAWIAJĄCY będzie mógł żądać ich uzupełnienia przedst. przy tym uzasadnienie wyjaśniające potrzebę i
zakres uzupełnienia pod rygorem odmowy uwzględnienia żądania WYK
10.W przyp., jeżeli WYK popadnie w opóźnienie w realizacji zamówienia z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność, nie będzie miał prawa do podwyższenia wynagrodzenia na podstawie ust. 3 pkt 2 i 3 §15 za
okres opóźn.
11.Poza przypadkami określ. w ust.2 i 3 §15 zmiana Umowy będzie dopuszcz. tylko w przyp. określ. w art.144
ust.1 pkt 2-6 PZP z zachow. warunków z art 144 ust. 1a-1e PZP

