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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Roboty budowlane
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/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: Katarzyna Komakowska-Helińska
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: SKMMU.086.17.19

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:
06/05/2019
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: 2019-054138
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 076-181819
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 12/04/2019
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: III.1.3
Część nr: dot. I pkt. 3,4,5,6
Zamiast:
W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać, że:
I.
3. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum dwa zamówienia (umowy) na roboty budowlane polegające na
wykonaniu robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 10.000.000,00 zł brutto każde (lub równowartość
w innych walutach) obejmujących budowę, rozbudowę albo przebudowę budynku użyteczności publicznej o
powierzchni użytkowej części nadziemnej nie mniejszej niż 1000 m2.
Zakres zrealizowanych robót budowlanych, w każdym zamówieniu musi obejmować:
1) Roboty budowlano-konstrukcyjne,
2) Roboty elewacyjne,
3) Roboty instalacyjne polegające na łącznym wykonaniu instalacji wewnętrznych: sanitarnej,
elektrycznej,teletechnicznej.
4. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności
jest krótszy, to w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie (umowę) na roboty budowlane polegające
na budowie, przebudowie lub rozbudowie torów kolejowych, o łącznej długości powstałej w wyniku realizacji
robót przynajmniej 100 mb, budowie, przebudowie lub rozbudowie sieci trakcyjnej o łącznej długości min.
200 m oraz budowie, przebudowie lub rozbudowie peronu kolejowego (w tym: krawędzi peronowych, wiaty
peronowej,nawierzchni) o łącznej wartości robót minimum 1.000.000,00 zł brutto.
5. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy, to w tym okresie, wykonał należycie minimum jedno zamówienie (umowę) na roboty budowlane
polegające na przebudowie, rozbudowie lub remoncie budynku objętego nadzorem konserwatora zabytków o
wartości realizowanej inwestycji nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł brutto.
6. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy, to w tym okresie, wykonał należycie minimum dwa zamówienia (umowy) na wykonanie prac
polegających na budowie, rozbudowie lub przebudowie systemów informatycznych i teletechnicznych, w
tym powiązaną z nimi dostawą urządzeń oraz budową infrastruktury sieciowej o wartości nie mniejszej niż
każda5.000.000,00 zł brutto.
Powinno być:
W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać, że:
I.
3. w okresie ostatnich sześciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum dwa zamówienia (umowy) na roboty budowlane
polegające na wykonaniu robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 10.000.000,00 zł brutto każde (lub
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równowartość w innych walutach) obejmujących budowę, rozbudowę albo przebudowę budynku użyteczności
publicznej o powierzchni użytkowej części nadziemnej nie mniejszej niż 1000 m2.
Zakres zrealizowanych robót budowlanych, w każdym zamówieniu musi obejmować:
1) Roboty budowlano-konstrukcyjne,
2) Roboty elewacyjne,
3) Roboty instalacyjne polegające na łącznym wykonaniu instalacji wewnętrznych: sanitarnej,
elektrycznej,teletechnicznej.
4. w okresie ostatnich sześciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej
działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie (umowę) na roboty
budowlane polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie torów kolejowych, o łącznej długości powstałej
w wyniku realizacji robót przynajmniej 100 mb, budowie, przebudowie lub rozbudowie sieci trakcyjnej o
łącznej długości min. 200 m oraz budowie, przebudowie lub rozbudowie peronu kolejowego (w tym: krawędzi
peronowych, wiaty peronowej,nawierzchni) o łącznej wartości robót minimum 1.000.000,00 zł brutto.
5. w okresie ostatnich sześciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał należycie minimum jedno zamówienie (umowę) na roboty
budowlane polegające na przebudowie, rozbudowie lub remoncie budynku objętego nadzorem konserwatora
zabytków o wartości realizowanej inwestycji nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł brutto.
6. w okresie ostatnich sześciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał należycie minimum dwa zamówienia (umowy) na wykonanie
prac polegających na budowie, rozbudowie lub przebudowie systemów informatycznych i teletechnicznych,
w tym powiązaną z nimi dostawą urządzeń oraz budową infrastruktury sieciowej o wartości nie mniejszej niż
każda5.000.000,00 zł brutto.
Numer sekcji: III.1.3
Część nr: dot. pkt 4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny poziom ewentualnych standardów
Zamiast:
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy zobowiązani
są złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
4. Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających,czy te usługi zostały wykonane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
– oświadczenie wykonawcy - zgodnie z załącznikiem nr 7A do SIWZ – dokument należy złożyć na wezwanie,
o którym mowa w rozdz. VI pkt. 15; oraz Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składnia ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie,wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
inne dokumenty zgodnie z załącznikiem nr 7B do SIWZ – dokument należy złożyć na wezwanie, o którym mowa
w Rozdz. VI pkt. 15 SIWZ;
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Powinno być:
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy zobowiązani
są złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
4. Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających,czy te usługi zostały wykonane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
– oświadczenie wykonawcy - zgodnie z załącznikiem nr 7A do SIWZ – dokument należy złożyć na wezwanie,
o którym mowa w rozdz. VI pkt. 15; oraz Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 6 lat przed upływem terminu składnia ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie,wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
inne dokumenty zgodnie z załącznikiem nr 7B do SIWZ – dokument należy złożyć na wezwanie, o którym mowa
w Rozdz. VI pkt. 15 SIWZ;
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 28/05/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 31/05/2019
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 28/05/2019
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 31/05/2019
Czas lokalny: 11:00
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

