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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU_ZMIANA_22062021 

 
 

 
Ogłoszenie dotyczy: 
 

Zamówienia sektorowego,  

którego szacunkowa wartość nie przekracza kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy  

Prawo zamówień publicznych, 

 

prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa 

nie przekracza kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 

obowiązującego w Katowickiej Infrastrukturze Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. w Katowicach 

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I.1) Nazwa i adres 

 

Nazwa: 

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. 

Adres pocztowy: 

ul. Wandy 6 

Miejscowość: 

Katowice 

Kod pocztowy: 

40-322 

Województwo: 

śląskie 

Tel: 

(32) 350 00 75 

Faks: 

(32) 209 77 06 

Adres strony internetowej zamawiającego: 

www.kiwk.katowice.pl 
 

I.2) Rodzaj Zamawiającego 

 

Zamawiający sektorowy 
 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

II.1) Opis 

 

II.1.1.) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

 
Wymiana komponentów systemu SCADA na oczyszczalni ścieków Gigablok w Katowicach  

 

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia 

 

  Roboty budowlane                     

 

  Dostawy                       X 

 

  Usługi                           
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.2) Warunki udziału  

 

BYŁO: 

 
 

II. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu:  

2. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 11 

Regulaminu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty (w 

przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy przedłożyć 

oświadczenie złożone przez Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia lub oświadczenia złożone  przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną - 

w sytuacji jeśli każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie): 

1) oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu,  

2) wykaz wykonanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usług w zakresie niezbędnym 

do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wraz  

z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, sporządzony według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że 

usługi te zostały wykonane  należycie, 

3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ,  

4) pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w zakresie wiedzy 

i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub 

zdolności finansowych – jeżeli dotyczy. 

 
 

JEST: 
 

 

II. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu:  

2. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 11 

Regulaminu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty (w 

przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy przedłożyć 

oświadczenie złożone przez Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia lub oświadczenia złożone  przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną - 

w sytuacji jeśli każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie): 

1) oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu,  

2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ,  

3) pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w zakresie wiedzy 

i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub 

zdolności finansowych – jeżeli dotyczy. 
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