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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU_zmiana_13052022 

 

 

 
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 

 

 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Opis 
 

 
II.1.1.) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
 

„Przebudowa stacji dmuchaw na terenie Oczyszczalni Ścieków Panewniki w 

Katowicach” 

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia 
 

  Roboty budowlane                   X 

 

 
  Dostawy                          
 

 
  Usługi                            
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W pkt. II.1) Opis 

 

BYŁO: 

 

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

1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa drugiego ciągu technologicznego odprowadzenia i 
zagospodarowania piasku z piaskownika poziomego na terenie Oczyszczalni Ścieków 
Podlesie w Katowicach”. 
 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych 
sanitarnych i elektrycznych oraz montażu urządzeń technologicznych, mających na celu 
uruchomienie drugiego ciągu technologicznego odprowadzenia i zagospodarowania piasku z 
piaskownika poziomego na OŚ Podlesie. 
 
Zadanie to zostanie wykonane poprzez zaprojektowanie oraz dobudowanie do istniejącej wiaty 
jej lustrzanego odbicia o tej samej lub podobnej konstrukcji stalowej i podobnych słupach 
fundamentowych, jej wyposażenie w płuczkę piaskową, urządzenie AKPiA, oświetlenie 
wewnętrzne i zewnętrzne oraz doprowadzenie do wiaty nowego rurociągu z pulpą piaskową. 
 
Do zakresu zadania należy również przebudowa istniejącej wiaty stalowej,  
z przeznaczeniem na magazyn kontenerów z piaskiem, modernizacja ciągu komunikacyjnego 
pomiędzy wiatami oraz budowa nowej zatoki manewrowej. 

 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy 

stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. 
 

3. Pożądane jest, aby przed złożeniem oferty Wykonawca przeprowadził wizytację terenu 
budowy, sąsiadującego układu komunikacyjnego oraz najbliższego otoczenia budowy. 
Wszystkie koszty dokonania wizytacji terenu budowy ponosi Wykonawca. 

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

 

Główny przedmiot: 

45252100-9  Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 
45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków 
71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

 

Dodatkowe przedmioty: 
51540000-9  Usługi instalowania maszyn i urządzeń specjalnego zastosowania 

45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

45331000-6  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45324000-4  Roboty w zakresie okładziny tynkowej 

45432000-4  Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

45442000-7  Nakładanie powierzchni kryjących 

45233226-9  Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych 

04332200-0  Urządzenia do demontażu 

45233222-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 

45220000-5  Roboty inżynieryjne i budowlane 

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne 
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JEST: 

 

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

1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa stacji dmuchaw na terenie Oczyszczalni 
Ścieków Panewniki w Katowicach”. 
 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót związanych  
z przebudową stacji dmuchaw polegającą na wymianie wyposażenia technologicznego, w tym 
3 szt. dmuchaw wraz z oprzyrządowaniem i dostosowaniem istniejących instalacji do nowych 
urządzeń oraz wykonaniu prac remontowych wewnątrz i na zewnątrz budynku, w tym wymiana 
bramy oraz korekta wjazdu do budynku. 
 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy 
stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. 
 

3. Pożądane jest, aby przed złożeniem oferty Wykonawca przeprowadził wizytację terenu 
budowy, sąsiadującego układu komunikacyjnego oraz najbliższego otoczenia budowy. 
Wszystkie koszty dokonania wizytacji terenu budowy ponosi Wykonawca. 
 

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

45252100-9  Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 
45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków 
71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

 

Dodatkowe przedmioty: 
51540000-9  Usługi instalowania maszyn i urządzeń specjalnego zastosowania 

45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

45331000-6  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45324000-4  Roboty w zakresie okładziny tynkowej 

45432000-4  Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

45442000-7  Nakładanie powierzchni kryjących 

45233226-9  Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych 

04332200-0  Urządzenia do demontażu 

45233222-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 

45220000-5  Roboty inżynieryjne i budowlane 

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne 

 

 

W pkt. IV.3) Informacje administracyjne 

 

BYŁO: 

 
 

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

Data:       25/05/2022  (dd/mm/rrrr) 
 
 

Godzina:  10 : 00 
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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.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
 
 

Data:       31/05/2022  (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   
 
 

 

 

DATA ZAMIESZCZENIA OGŁOSZENIA: 13.05.2022 r.  


