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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:
17/04/2018
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
Numer sekcji: II.2.9
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Zamiast:
1.4. Na potwierdzenie spełniania określonych w rodz. VII pkt. 1.3 kryteriów selekcji Wykonawca zobowiązany
jest złożyć:
1.4.1. Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) - dokument należy załączyć do wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
1.4.2. W odniesieniu do kryteriów selekcji określonych w rozdz. VII pkt. 1.3.1 – 1.3.2 oraz 1.3.6 – 1.3.9 - Wykaz
wykonanych usług (..) - zgodnie z załącznikiem nr 7A do SIWZ – dokument należy złożyć na wezwanie, o
którym mowa w rozdz. VI pkt. 13 SIWZ;
1.4.3. W odniesieniu do kryteriów selekcji określonych w rozdz. VII pkt. 1.3.3 – 1.3.5 - Wykaz robót
budowlanych (..), zgodnie z załącznikiem nr 7B do SIWZ – dokument należy złożyć na wezwanie, o którym
mowa w rozdz. VI pkt. 13 SIWZ;
Powinno być:
1.4. Na potwierdzenie spełniania określonych w rodz. VII pkt. 1.3 kryteriów selekcji Wykonawca zobowiązany
jest złożyć:
1.4.1. Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) - dokument należy załączyć do wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
1.4.2. W odniesieniu do kryteriów selekcji określonych w rozdz. VII SIWZ pkt. 1.3.1 – 1.3.2 oraz 1.3.6 – 1.3.9 Wykaz wykonanych usług (..) - zgodnie z załącznikiem nr 7A do SIWZ – dokument należy złożyć na wezwanie,
o którym mowa w rozdz. VI pkt. 13 SIWZ;
1.4.3. W odniesieniu do kryteriów selekcji określonych w rozdz. VII SIWZ pkt. 1.3.3 – 1.3.5 - Wykaz robót
budowlanych (..), zgodnie z załącznikiem nr 7B do SIWZ – dokument należy złożyć na wezwanie, o którym
mowa w rozdz. VI pkt. 13 SIWZ;
Numer sekcji: II.2.14
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Ad. sekcja II.2.7) wykonanie dokumentacji określonej w roz. II pkt. 4.2.
— ppkt 1) PFU do 18 m-cy,
— ppkt 2) do 33 m-ce,
— ppkt 3) do 37 m-cy.
Od zawarcia umowy.
Powinno być:
Ad. sekcja II.2.7)
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał przedmiot zamówienia do dnia 31 sierpnia 2022 roku, przy
czym:
1.1. Dokumentację projektową określoną w rozdziale II pkt 4.2 ppkt 1) PFU wraz z uzyskaniem ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowę – w terminie do 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
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1.2. Prace określone w rozdziale II pkt 4.2 ppkt 2) PFU w terminie do 33 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
1.3. Prace określone w rozdziale II pkt 4.2 ppkt 3) PFU w terminie do 37 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
2. Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy, Zamawiający i Wykonawca ustalą przed zawarciem
umowy.
Numer sekcji: II.2.13
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamiast:
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.09.02.01-22-0001/16-00
Powinno być:
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.09.02.01-22-0001/16
Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamiast:
c) posiadał w trzech ostatnich latach obrotowych wskaźnik ogólnego zadłużenia mniejszy niż 0,6 (<0,6) liczony
wg następującego wzoru:
Wskaźnik ogólnego zadłużenia równa się [(zobowiązania ogółem minus zaliczki otrzymane na dostawy długo i
krótkoterminowe)].
Powinno być:
c) posiadał w trzech ostatnich latach obrotowych wskaźnik ogólnego zadłużenia mniejszy niż 0,6 (<0,6) liczony
wg następującego wzoru:
Wskaźnik ogólnego zadłużenia równa się [(zobowiązania ogółem minus zaliczki otrzymane na dostawy długo i
krótkoterminowe) dzielony na (aktywa ogółem)].
Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamiast:
9. wykonał należycie minimum dwa zamówienia (umowy) na wdrożenia platformy integrującej, w ramach
którejwykonano integrację systemów na jednym obiekcie, w której w skład wchodziły co najmniej:
— integracja minimum 5 systemów podrzędnych, w tym bezwzględnie:
1) CCTV zawierający minimum 50 kamer,
2) SK
Powinno być:
9. wykonał należycie minimum dwa zamówienia (umowy) na wdrożenia platformy integrującej, w ramach której
wykonano integrację systemów na jednym obiekcie, w której w skład wchodziły co najmniej:
- integracja minimum 5 systemów podrzędnych, w tym bezwzględnie:
1) CCTV zawierający minimum 50 kamer,
2) SKD zawierający minimum 10 przejść
3) SSWiN zawierający minimum 40 czujek
- wdrożenie krokowych procedur bezpieczeństwa.
Numer sekcji: III.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki realizacji umowy:
Zamiast:
3. Zamawiający przewiduje możliwość zamiany umowy w zakresie i na zasadach określonych w paragrafie 15
wzoru umowy
Powinno być:
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3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie i na zasadach określonych w paragrafie 15
wzoru umowy
Numer sekcji: I.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Komunikacja
Zamiast:
Osoba do kontaktów: Wydzał Zamówień Publicznych i Umów, pok. 303
Powinno być:
Osoba do kontaktów: Leszek Kasprzyk, Wydział Zamówień Publicznych i Umów, pok. 303
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

