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Ogłoszenie dotyczy: 
 

Zamówienia sektorowego,  
którego szacunkowa wartość nie przekracza kwoty 1 919 502 PLN, 
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 Spółce Katowickie Inwestycje S.A. (dawniej Katowicka Infrastruktura 
Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.)  

 

 

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 i montaż napędu elektrycznego do zastawki Ø1600 mm wraz 
z wpięciem do systemu sterowania na potrzeby Oczyszczalni Ścieków Podlesie 
w Katowicach” 
 
 

II.1.2) Rodzaj zamówienia 

 
 
  Roboty budowlane                    

 

  Dostawy                   X 

 

 
  Usługi                            
 

mailto:zamowienia@kisa.katowice.pl
http://www.katowickieinwestycje.pl/
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1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa i montaż napędu elektrycznego do zastawki 

Ø1600 mm wraz z wpięciem do systemu sterowania na potrzeby Oczyszczalni Ścieków 
Podlesie w Katowicach”. 

 
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa wraz z montażem i uruchomieniem, 
napędu elektrycznego zastawki MV-ZN 1600x1600 w komorze K3a wraz z odwzorowaniem 
sygnalizacji pracy zastawki w systemie SCADA na terenie Oczyszczalni Ścieków Podlesie. 
 
W zakres zamówienia wchodzą następujące czynności: 
▪ dostawa napędu elektrycznego wieloobrotowego przenoszącego moment obrotowy na 

armaturę, 
▪ montaż dostarczonego napędu bezpośrednio na trzpieniu śruby napędowej, 
▪ montaż okablowania, w tym ułożenie kabli zasilania oraz sterowania, 
▪ podłączenie do systemu SCADA, 
▪ uruchomienie układu, 
▪ przeszkolenie pracowników. 
 

2. Dostarczone urządzenie musi być fabrycznie nowe. Wykonawca powinien zapewnić 
autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny realizowany własnymi siłami.  
 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach nr 5A, 5B, 5C 
do SIWZ. 
 

4. Gwarancja jakości na cały przedmiot zamówienia musi obejmować okres minimum 3 lat. 
 

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

Główny przedmiot: 

42912350-0 Urządzenia zakładu oczyszczania  

 

Dodatkowe przedmioty:  

38820000-9 Urządzenia zdalnie sterowane 

51540000-9 Usługi instalowania maszyn i urządzeń specjalnego zastosowania 

 

II.1.4) Wspólny słownik zamówień (CPV) 
 

 Słownik główny 

Główny przedmiot 42912350-0 

Dodatkowe przedmioty 
38820000-9 

51540000-9 
 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej               tak       ilość części:    …..   nie        X 
 

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej             tak                                     nie        X 
 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

BYŁO: 
III.2) Pkt. I.1. Warunki udziału  
 

 
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. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
na podstawie art. 13 Regulaminu. 
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JEST: 
III.2) Pkt. I.1. Warunki udziału  
 

 
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. 

 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

na podstawie art. 13 Regulaminu. 
1.1. Niezależnie od podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt.1. powyżej, zamawiający 

zgodnie z art.7 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego (dalej jako: „Ustawa”), wykluczy z udziału w postępowaniu: 
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 

[Rozporządzenie Rady (WE) 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r.] i rozporządzeniu 269/2014 
[Rozporządzenie Rady (UE) 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r.] albo wpisanego na listę 
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, 
o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy, 

2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 
2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 
2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w 
rozporządzeniu 765/2006 [Rozporządzenie Rady (WE) 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r.] 
i rozporządzeniu 269/2014 [Rozporządzenie Rady (UE) 269/2014 z dnia 17 marca 2014 
r.] albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 
lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na 
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy, 

3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z 
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest 
podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 
[Rozporządzenie Rady (WE) 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r.] i rozporządzeniu 269/2014 
[Rozporządzenie Rady (UE) 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r.] albo wpisany na listę 
lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na 
listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy. 

1.2. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności, o których mowa w pkt.1.1. ppkt.1)-
3) powyżej. 

1.3. W przypadku wykonawcy wykluczonego w oparciu o przesłanki, o których mowa w pkt.1.1. 
powyżej, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art.39 ust.1 lit.e) Regulaminu 
udzielania zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot 
określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w zw. z art. 7 
ust. 3 Ustawy. 

1.4. Ocena braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu w oparciu o 
przesłanki, o których mowa w pkt.1.1. powyżej, odbywać się będzie na podstawie 
informacji dostępnych w publicznych rejestrach, w tym w szczególności KRS/CEIDG 
oraz Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. 

 
 

DATA ZAMIESZCZENIA OGŁOSZENIA: 26.04.2022 r.  


