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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
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 587212819
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:
Wykonanie dokumentacji projektowych i świadczenie usług obsługi projektowej dla zadań inwestycyjnych
Numer referencyjny: SKMMU.086.62.18

II.1.2)

Główny kod CPV
71220000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Wykonanie dokumentacji projektowych i świadczenie usług obsługi projektowej dla zadań inwestycyjnych pn.:
1. Modernizacja przystanku osobowego SKM Gdynia Grabówek (zadanie nr 1),
2. Modernizacja przystanku osobowego SKM Gdynia Leszczynki (zadanie nr 2),
3. Modernizacja peronu SKM na stacji Gdynia Orłowo (zadanie nr 3).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/02/2019
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
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Logowanie jako klient TED eSender: SKMMU1e
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-012396
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 018-038762
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 23/01/2019
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: VI.3
Zamiast:
Zam. przewiduje możliwość zmiany umowy:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy o czas opóźnienia, za który Wykonawca nie
ponosiodpowiedzialności w przypadku:
a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie prac w określonym pierwotnie terminie; poprzez
termin„siła wyższa” należy rozumieć wyjątkowe zdarzenia lub okoliczności, na które Wykonawca nie ma
wpływu,zewnętrzne w stosunku do przedsiębiorstwa Wykonawcy, od którego nie można było rozsądnie
oczekiwaćwzięcia ich pod uwagę w chwili składania Oferty i który nie mógł ich uniknąć, względnie
przezwyciężyć ichskutków, w szczegl.: klęski żywiołowe, konflikty zbrojne i akty terroryzmu,
b) wystąpią opóźnienia w dokonaniu okreś. czyn. lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji
pań.,które nie są nast okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpow.,
w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które
Wykonawcaponosi odpowiedzialność,
2)zmiana koordynator.stron,
3)zmiana wys.wyni. z rezygnacji przez Zam. z części prac w zak.których nie umoż. prawid.real. przed. Umowy
c) gdy wyst. opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właś. organy
sązobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach
prawa,
Powinno być:
Zam. przewiduje możliwość zmiany umowy:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy o czas opóźnienia, za który Wykonawca nie
ponosiodpowiedzialności w przypadku:
a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie prac w określonym pierwotnie terminie; poprzez
termin„siła wyższa” należy rozumieć wyjątkowe zdarzenia lub okoliczności, na które Wykonawca nie ma
wpływu,zewnętrzne w stosunku do przedsiębiorstwa Wykonawcy, od którego nie można było rozsądnie
oczekiwaćwzięcia ich pod uwagę w chwili składania Oferty i który nie mógł ich uniknąć, względnie
przezwyciężyć ichskutków, w szczegl.: klęski żywiołowe, konflikty zbrojne i akty terroryzmu,
b) wystąpią opóźnienia w dokonaniu okreś. czyn. lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji
pań.,które nie są nast okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpow.,
w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które
Wykonawcaponosi odpowiedzialność,
2)zmiana koordynator.stron,
3)zmiana wys.wyni. z rezygnacji przez Zam. z części prac w zak.których nie umoż. prawid.real. przed. Umowy
dot. umowy na nadzór:
4) Zmiany wynagrodzenia, określonego w § 6 ust. 1 w przypadku zmiany:
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a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 -5 ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
d) wysokości wynagrodzenia wynikającej z rezygnacji przez Zamawiającego z części pracy,
e) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z
dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 28/02/2019
Powinno być:
Data: 14/03/2019
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 28/02/2019
Powinno być:
Data: 14/03/2019
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

