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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU_zmiana_18032022 

 

 
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: 
sekretariat@kisa.katowice.pl 

Adres strony internetowej zamawiającego: 
www.kisa.katowice.pl 

 

I.2) Rodzaj Zamawiającego 
 

Zamawiający publiczny 
 

 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Opis 
 

 
II.1.1.) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
 

„Montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków 

Podlesie w Katowicach” 

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia 
 

  Roboty budowlane                   X 

 

 
  Dostawy                          
 

 
  Usługi                            
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BYŁO: 
 

 
II.1.3.) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni 
ścieków Podlesie w Katowicach”. 
1) Przedmiot zamówienia dotyczący realizacji inwestycji wg formuły „zaprojektuj – wybuduj” 

obejmuje:  
a) opracowanie projektu budowlanego, dokumentacji projektowej oraz uzyskanie na rzecz 

Zamawiającego wszelkich niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień i warunków 
technicznych przyłączenia umożliwiających wykonanie robót budowlanych, 

b) opracowanie szczegółowego projektu wykonawczego, 
c) uzyskanie nowych warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, 
d) montaż naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 300 kWp na podstawie zatwierdzonej 

dokumentacji wykonawczej, 
e) podłączenie instalacji do obwodów rozdzielni głównej NN oczyszczalni, 
f) modernizację rozdzielni głównej NN w zakresie podłączenia instalacji (dobudowa pól 

wraz z osprzętem), 
g) uruchomienie i przekazanie instalacji do eksploatacji, 
h) wykonanie szczegółowej dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcją eksploatacji (2 

egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej na nośniku CD, w tym wersja 
edytowalna), 

i) wykonanie pomiarów elektrycznych (stan izolacji, rezystancja uziemień, skuteczność 
ochrony, rezystancja połączeń wyrównawczych) oraz przekazanie protokołów w wersji 
papierowej i elektronicznej, 

j) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, 
k) realizacja wymagań wynikających z wydanych warunków WPW Tauron Dystrybucja, 
l) szkolenie pracowników.  

 
2) Po zakończeniu prac budowlanych należy przywrócić teren do stanu pierwotnego, w tym 

m.in. usunąć wszystkie powstałe odpady, odtworzyć drogi i zieleń wokół nowopowstałego 
obiektu. 

3) W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania: Warunków Przyłączenia do sieci, 
decyzji o pozwoleniu na budowę, Koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej oraz 
wszystkich innych decyzji wymaganych przepisami prawa i niezbędnych do osiągnięcia celu 
zadania. 
 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy 
stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. 

 
3. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej terenu 

wykonania planowanych robót budowlanych oraz jego otoczenia celem oszacowania kosztów i 
ryzyka wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne dla przygotowania oferty i 
podpisania umowy. Wszystkie koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi 
Wykonawca. 
 

4. Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
 

Główny przedmiot: 

09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
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Dodatkowe przedmioty: 

09332000-5 Instalacje słoneczne 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45000000-7 Roboty budowlane 

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych 

 

 

JEST: 

 

 
II.1.3.) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni 
ścieków Podlesie w Katowicach”. 

1) Przedmiot zamówienia dotyczący realizacji inwestycji wg formuły „zaprojektuj – wybuduj” 
obejmuje:  

a) opracowanie projektu budowlanego, dokumentacji projektowej oraz uzyskanie na rzecz 
Zamawiającego wszelkich niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień i warunków 
technicznych przyłączenia umożliwiających wykonanie robót budowlanych, 

b) opracowanie szczegółowego projektu wykonawczego, 
c) uzyskanie nowych warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, 
d) montaż naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 300 kWp na podstawie zatwierdzonej 

dokumentacji wykonawczej, 
e) podłączenie instalacji do obwodów rozdzielni głównej NN oczyszczalni, 
f) modernizację rozdzielni głównej NN w zakresie podłączenia instalacji (dobudowa pól 

wraz z osprzętem), 
g) uruchomienie i przekazanie instalacji do eksploatacji, 
h) wykonanie szczegółowej dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcją eksploatacji (2 

egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej na nośniku CD, w tym wersja 
edytowalna), 

i) wykonanie pomiarów elektrycznych (stan izolacji, rezystancja uziemień, skuteczność 
ochrony, rezystancja połączeń wyrównawczych) oraz przekazanie protokołów w wersji 
papierowej i elektronicznej, 

j) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, 
k) realizacja wymagań wynikających z wydanych warunków WPW Tauron Dystrybucja, 
l) szkolenie pracowników.  

 
2) Po zakończeniu prac budowlanych należy przywrócić teren do stanu pierwotnego, w tym 

m.in. usunąć wszystkie powstałe odpady, odtworzyć drogi i zieleń wokół nowopowstałego 
obiektu. 

3) W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania: Warunków Przyłączenia do sieci, 
decyzji o pozwoleniu na budowę, wpisu do rejestru MIOZE oraz wszystkich innych decyzji 
wymaganych przepisami prawa i niezbędnych do osiągnięcia celu zadania. 
 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy 
stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. 

 
3. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej terenu 

wykonania planowanych robót budowlanych oraz jego otoczenia celem oszacowania kosztów i 
ryzyka wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne dla przygotowania oferty i 
podpisania umowy. Wszystkie koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi 
Wykonawca. 
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4. Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
 

Główny przedmiot: 

09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

 

Dodatkowe przedmioty: 

09332000-5 Instalacje słoneczne 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45000000-7 Roboty budowlane 

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych 

 

 

 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.3) Informacje administracyjne 

BYŁO: 

 

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja warunków zamówienia 
(jeżeli dotyczy):  www.kisa.katowice.pl  
 
 

IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
 
Data:       24/03/2022  (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   
 
 

 

 

JEST: 

 

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja warunków zamówienia 
(jeżeli dotyczy):  www.kisa.katowice.pl  
 
 

IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
 
Data:       31/03/2022  (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   
 
 

 

 

DATA ZAMIESZCZENIA OGŁOSZENIA: 18.03.2022 r.  

http://www.kisa.katowice.pl/
http://www.kisa.katowice.pl/

