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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU_MODYFIKACJA_06042022 
 

 
Ogłoszenie dotyczy: 
 

Zamówienia sektorowego,   
którego szacunkowa wartość nie przekracza kwot określonych na podstawie art. 3 ustawy  
Prawo zamówień publicznych, 
prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, współfinansowanych ze 
środków Unii Europejskiej, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot określonych na 
podstawie art. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,  

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I.1) Nazwa i adres 
 

Nazwa: 
Katowickie Inwestycje S.A.  
(dawniej 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 

e-mail:  

zamowienia@kisa.katowice.pl  

Adres strony internetowej zamawiającego: 

www.katowickieinwestycje.pl  
 

I.2) Rodzaj Zamawiającego 

 

Zamawiający sektorowy 
(na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) 
 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Opis  

 
II.1.1.) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

 

„Dostawa wraz z montażem 2 sztuk zastawek kanałowych z napędem 

elektrycznym na Oczyszczalni Ścieków Gigablok w Katowicach” 

 
 

II.1.2) Rodzaj zamówienia 

 
 
  Roboty budowlane                    

 

  Dostawy                   X 

 

 
  Usługi                            
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III.2) Warunki udziału  
 
BYŁO: 
 

 
Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz 
opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia: 
 

I. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków. 

 
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.  Zamawiający nie dopuszcza 
posługiwania się przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wiedzą i 
doświadczeniem, potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
lub zdolnościami finansowymi innych podmiotów niebiorących udziału w realizacji 
zamówienia.   

 

 

JEST: 
 

 
Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz 
opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia: 
 

II. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków. 

 
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.   
 

 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.3) Informacje administracyjne 

BYŁO: 

 

IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
 

Data:      12/04/2022  (dd/mm/rrrr) 
 
 

Godzina: 10 : 00 
 
 

Miejsce: Siedziba Zamawiającego, Sekretariat, Katowickie Inwestycje S.A. (dawniej Katowicka 
Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o.), ul. Wandy 6, 40-322 Katowice   
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JEST: 

 
 

IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
 

Data:      21/04/2022  (dd/mm/rrrr) 
 
 

Godzina: 10 : 00 
 
 

Miejsce: Siedziba Zamawiającego, Sekretariat, Katowickie Inwestycje S.A. (dawniej Katowicka 
Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o.), ul. Wandy 6, 40-322 Katowice   
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