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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Morska 350A
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633
Kod pocztowy: 81-002
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Komakowska-Helińska
E-mail: przetargi@skm.pkp.pl 
Tel.:  +48 587212929
Faks:  +48 587212966
Adresy internetowe:
Główny adres: www.skm.pkp.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.skm.pkp.pl/o-nas/ogloszenia-o-przetargach/

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii
kolejowejnr 250 wraz z modernizacją budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni oraz peronu SKM
Numer referencyjny: SKMMU.086.16.20

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:

15/04/2020

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: 2020-048461
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 074-177177
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 10/04/2020

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:
Wykonawcy zagraniczni
Zgodnie z Rozdziałem VI pkt 12 SIWZ:
12.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5
Rozporządzenia składa:
12.1 w zakresie § 5 pkt 1 Rozporządzenia - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku
braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6
ustawy Pzp,
12.2 w zakresie § 5 pkt 2-4 Rozporządzenia - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
12.2.1 nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
12.2.2 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
12.3 Dokumenty, o których mowa powyżej w Rozdziale VI pkt 12.1 i pkt 12.2.2, SIWZ powinny być wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert . Dokument, o którym mowa powyżej w
Rozdziale VI pkt 12.2.1 SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego
terminu.
12.4 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI pkt 12.1. i 12.2.
SIWZ (§ 7 ust. 1 Rozporządzenia), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby,
której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce za-
mieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie 12.3 niniejszego rozdziału SIWZ
(przepis § 7 ust. 2 Rozporządzenia) stosuje się odpowiednio.
12.5 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących tego dokumentu,
12.6 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w
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Rozdziale VI pkt. 4.2. SIWZ (§ 5 pkt 1 Rozporządzenia), składa dokument wskazany w Rozdziale VI pkt 12.1
SIWZ (§ 7 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 i ust 5 pkt 6 ustawy
Pzp.
Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem
lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Stosuje się postanowienie Rozdziału VI pkt 12.3.
zdanie pierwsze SIWZ. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.


