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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 

 

 
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 
 
„Awaryjne zabezpieczenie skarpy oraz wylotu wód deszczowych na Rowie Podleskim 

w Katowicach na odcinku ul. Stabika 37a - ul. Jemiołowa 10 – ul. Orzechowa - ul. Matki Teresy 

z Kalkuty” 

 

 
II.1.2) Rodzaj zamówienia 
 

 
  Roboty budowlane                   X 

 
  Dostawy                         
 

 
  Usługi                            
 

mailto:zamowienia@kisa.katowice.pl
http://www.katowickieinwestycje.pl/
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1. Przedmiotem zamówienia jest „Awaryjne zabezpieczenie skarpy oraz wylotu wód 
deszczowych na Rowie Podleskim w Katowicach na odcinku ul. Stabika 37a - 
ul. Jemiołowa 10 – ul. Orzechowa - ul. Matki Teresy z Kalkuty”. 

 

Przedmiotem zamówienia są awaryjne roboty melioracyjne związane z zabezpieczeniem skarp 
na rowie Podleskim w celu minimalizacji erozji skarpy i niszczenia koryta rowu, w efekcie 
którego następuje przykrywanie masami ziemi wylotów kanalizacji odprowadzającej wody 
opadowe i roztopowe ze zlewni ulic Stabika, Armii Krajowej, Jemiołowa, Orzechowa, Matki 
Teresy z Kalkuty.  

 
Zakres zamówienia obejmuje: 

• transport sprzętu i materiałów na miejsce awarii (lokalizacja rysunek nr 1); 

• wycince krzaków i podszycia na obszarze ok. 500 m2 wzdłuż rowu; 

• odtworzenie rowu, wyprofilowanie dna, zabezpieczenie skarp palikami o średnicy 7- 10 cm, 
długości 150cm, na odcinku ok. 100 m (zgodnie z załączonym rysunkiem nr 2); 

• udrożnieniu odpływu z wylotu na wysokości ul. Jemiołowej, na chwilą obecną wylot 
pozostaje częściowo podtopiony z powodu osuwającej się skarpy; 

• zabezpieczenie stopy skarpy narzutem kamiennym średnicy 15-25 cm, w pasie szerokości 1,0 
m na całej długości osuwiska (ok. 80m), ułożonym na podłożu z geowłókniny (zgodnie z 
załączonym rysunkiem nr 2); 

• zabezpieczenie skarpy narzutem kamiennym na wys. 2,0 m i gr. 0,5 m na podłożu z 
geowłókniny (zgodnie z załączonym rysunkiem nr 2); 

• profilowanie i plantowanie skarp i terenu, powyżej zabezpieczenia skarpy, powierzchnia 
ok. 150 m2. 

 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ. 

 
3. Pożądane jest, aby przed złożeniem oferty Wykonawca przeprowadził wizytację terenu 

realizacji robót, sąsiadującego układu komunikacyjnego oraz najbliższego otoczenia. 
Wszystkie koszty dokonania wizytacji terenu realizacji robót ponosi Wykonawca. 
 

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

45244000-9 Wodne roboty budowlane 

Dodatkowe przedmioty: 

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 

II.1.4) Wspólny słownik zamówień (CPV) 
 

 Słownik główny 

Główny przedmiot 45244000-9 

Dodatkowe przedmioty 45112100-6 

 
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 
 

 
II.2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania   
 

 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie 3 tygodni od dnia podpisania 
umowy.  
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM 

I TECHNICZNYM 

III.1) Warunki dotyczące zamówienia 

 
Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy) 
 
Nie dotyczy 
 

 
III.2) 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. 
Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności, o których mowa w pkt.1)-3) 
powyżej. 

W przypadku wykonawcy wykluczonego w oparciu o przesłanki, o których mowa 
w pkt.1)-3) 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. 

Ocena braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu w oparciu o 
przesłanki, o których mowa w pkt. 1)-3) powyżej, odbywać się będzie na podstawie 
informacji dostępnych w publicznych rejestrach, w tym w szczególności KRS/CEIDG 
oraz Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 11 Regulaminu, dotyczące:  
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1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - zamawiający nie stawia 
szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia - w szczególności wykażą, że w okresie ostatnich 
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie 
spełniania tego warunku. 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia - zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie 
spełniania tego warunku. 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej - zamawiający nie stawia szczególnych wymagań 
w zakresie spełniania tego warunku. 

 
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.   

4. Treść zobowiązania, o którym mowa w ust. 3, powinna określać: kto jest podmiotem 
przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, czego konkretnie dotyczy 
zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy, 
na czym polega udział w realizacji zamówienia. W sytuacji, gdy przedmiotem udzielenia są 
zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe 
do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu 
w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie 
do uczestnictwa poprzez podwykonawstwo tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. 

5. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie 
złożonych wraz ofertą dokumentów i oświadczeń.  
 

II. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:  

 
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

na podstawie art. 13 Regulaminu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące 
oświadczenia i dokumenty (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia oświadczenia i dokumenty składa każdy z podmiotów): 
 
1) oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej 

SIWZ, o braku podstaw do wykluczenia,  
 

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 niniejszej 

SIWZ o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,  
 

3. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt.  VIII. 2. 2) - 4) 
SIWZ polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w pkt. VIII. 3 SIWZ jest 
zobowiązany udowodnić, że będzie dysponował tymi zasobami przy realizacji zamówienia, w 
takim przypadku załącza do oferty w szczególności pisemne zobowiązanie tego/tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia.  
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Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać: kto jest podmiotem 
przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, czego konkretnie dotyczy 
zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy.  W 
sytuacji, gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich 
udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez 
zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać 
wyraźne nawiązanie do uczestnictwa, poprzez podwykonawstwo, tego podmiotu w 
wykonaniu zamówienia. 

4. Dokumenty, o których mowa w pkt.1,2 składa się w oryginale lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  Dokumenty sporządzone w języku obcym 
składa się wraz z tłumaczeniem na język polski.   

5. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych 
walutach niż określono w poszczególnych podpunktach pkt. VIII SIWZ, dane finansowe 
zostaną przeliczone na PLN według średniego kursu (tabela A) Narodowego Banku Polskiego 
(NBP) opublikowanego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Ten sam kurs 
Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. 
UWAGA:  

6. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, zgodnie z art. 13a 
Regulaminu. Procedura odwrócona polega na tym, że Zamawiający w pierwszej 
kolejności dokonuje badania i oceny ofert w celu ustalenia, która oferta została 
najwyżej oceniona. Następnie Zamawiający zbada, w oparciu o składane wraz z ofertą 
oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 14 Regulaminu, czy wykonawca, 
którego oferta została najwyżej oceniona nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu. 
 

 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia 

 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia 
 

 
Tryb otwarty  
 

 

IV.2) Kryteria oceny ofert 

 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert 
 

 

Najniższa cena                                                      X        

 
lub 
 
Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie           
 

 

IV.3) Informacje administracyjne 

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

http://www.katowickieinwestycje.pl/
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IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
 
Data:      17/05/2022  (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   

 
IV.3.3) Termin związania ofertą 
 
okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
 

 
IV.3.4) Informacje dodatkowe:  
 

I. Zamawiający informuje, iż może odstąpić od postępowania bez podania przyczyny, 
na każdym etapie. 
 

II. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.  
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.  

2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.  
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana 

za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani 
dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę, zawierającą w swojej 
treści minimum następujące postanowienia: 

1) określenie celu gospodarczego, 
2) oznaczenie czasu trwania współpracy, obejmującego okres realizacji przedmiotu 

zamówienia, gwarancji i rękojmi,  
3) określenie lidera,  
4) określenie zakresu rzeczowego zamówienia realizowanego przez każdego z wykonawców,  
5) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy przez któregokolwiek z jego członków 

do czasu wykonania zamówienia oraz upływu terminu gwarancji i rękojmi, 
6) określenie odpowiedzialności solidarnej wykonawców względem Zamawiającego,   
7) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego. 

 
III. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

 

 

DATA ZAMIESZCZENIA OGŁOSZENIA:  06.05.2022 r.  


