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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU_zmiana_26042022 

 
 

 
Ogłoszenie dotyczy: 
 

Zamówienia sektorowego,  
którego szacunkowa wartość nie przekracza kwoty 23 969 275 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 

 

„Odbudowa nawierzchni ulicy Bławatków w Katowicach po wykonanych 

robotach kanalizacyjnych” 

 
 

II.1.2) Rodzaj zamówienia 

 
 

  Roboty budowlane                   X 

 
  Dostawy                         
 

 
  Usługi                            
 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest „Odbudowa nawierzchni ulicy Bławatków w Katowicach 

po wykonanych robotach kanalizacyjnych”. 
 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odbudowy drogi po robotach kanalizacyjnych 
do warstwy podbudowy w ulicy Bławatków.  
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Zakres zamówienia: 
Odbudowę drogi należy wykonać w następujący sposób: 
• Wykorytowanie całej szerokości ulicy na głębokość 40cm wraz z profilowaniem podłoża, 
• Ułożenie warstwy o grubości 10cm z piasku, 
• Ułożenie podbudowy z kruszywa dolomitowego o frakcji 0-63mm -  o grubości 20cm,  
• Obsypanie włazów studni kanalizacyjnych w sposób umożliwiający łagodne najeżdżanie 

i zjeżdżanie kół samochodowych (wykonane kruszywem dolomitowym 
wraz z zagęszczeniem)- 15szt. studni oraz 6 szt. wpustów deszczowych, 

• Ułożenie krawężnika betonowego najazdowego o długości  410mb na ławie betonowej. 
 
Powyższy zakres należy wykonać na całej powierzchni ulicy Bławatków, którą oszacowano na 
980m2 . 
Dla oszacowania kosztów realizacji niniejszego zadania, dołączono szkice powykonawcze 
wybudowanej kanalizacji sanitarnej oraz karty studni kanalizacyjnych. 
 

1.2. Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia 
W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać odbudowę konstrukcji drogi zgodnie 
z powyższym opisem, na całej powierzchni ulicy Bławatków. Zestawienie: 
- długość 160m, 
- szerokość zmienna ok. 4-10m, 
- powierzchnia  980m2 
Uwaga: 
Podana powierzchnia jest orientacyjna, wynikająca z rzeczywistej długości w terenie 
pomiędzy punktami stanowiącymi granice zakresu oraz średnią szerokością drogi.  
Ostateczne parametry należy pobrać z terenu i wyliczyć dla poszczególnych robót i warstw 
konstrukcyjnych drogi.  
 
Przyjęte przez Wykonawcę metody odbudowy drogi muszą zapewnić zachowanie wszystkich 
wymaganych parametrów funkcjonalno-użytkowych robót określonych w OPZ, 
w szczególności:  
• trwałości robót,  
• braku negatywnego wpływu na parametry pracy konstrukcji drogowej,  
• zachowania wymaganych parametrów wytrzymałościowych,  
• minimalizację przyszłych kosztów eksploatacyjnych wykonanej odbudowy drogi. 
 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki nr 4 i 7 do SIWZ.  
 

3. Pożądane jest, aby przed złożeniem oferty Wykonawca przeprowadził wizytację terenu 
budowy. Wszystkie koszty dokonania wizytacji terenu budowy ponosi Wykonawca. 
 

4. Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
Główny przedmiot: 
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic 
Dodatkowe przedmioty: 
45233140-2 Roboty drogowe 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45233223 – 8 Wymiana nawierzchni drogowej 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

II.1.4) Wspólny słownik zamówień (CPV) 
 

 Słownik główny 

Główny przedmiot 45233252-0 

Dodatkowe przedmioty 

45233140-2 
45233200-1 
45233223–8 
45111200-0 

 

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 
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III.2) pkt.I.1. 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. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
na podstawie art. 13 Regulaminu. 

 
JEST: 

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. 
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